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van de redactie
De ene dag is de andere niet, dat hebben we 
de afgelopen weken gemerkt, met name dat 
de ene zaterdag ook zo anders kan zijn dan 
de andere. Wat sloeg immers het plotse over-
lijden van onze amicale Siveovriend Martijn 
van der Vaart keihard in bij ons cluppie. De 
ene zaterdag nog breed lachend onder zijn 
Siveovrienden op de Beemd. En de zaterdag 
daarop onder begeleiding van honderden 

geel-blauwen en anderen het afscheid en de crematie. Wat een werelden 
van verschil en wat moeten zijn ouders, broers en andere naasten in 
deze perioden allemaal niet doorstaan. We hopen dat zij steun mogen 
vinden in de grote meelevende belangstelling en de indrukwekkende 
herinneringsmomenten in stilte op de Beemd.  Uiteraard staan we in dit 
Siveo Nieuws stil bij het zo plotse overlijden van Martijn.

En dan lopen we juist nu ook langzaam richting de Kerstdagen, altijd 
relativerende momenten in het voetbalseizoen (maar dus ook tijd voor 
wat anders). Op het moment van schrijven hebben onze vlaggendra-
gers er net een 2-tal derby’s tegen de Woerdense clubs op zitten. En die 
brachten een resultaat dat illustratief is aan het verloop van het seizoen 
tot nu toe, kortom: nogal wisselvallig. Maar het kan daarmee dus 
ook nog alle kanten op. Bij een wat stabielere goede reeks kunnen we 
zomaar weer in de race komen voor de bij ons cluppie bijna passende 
nacompetitieplek. 

Wat vinden jullie verder in dit Siveo Nieuws?
- een babbeltje met Linda Oskam, die onder meer sportkantines als van 
Siveo adviseert over “gezonde(re) producten”. 
- het scorebord met fraaie LED-screen dat z’n voltooiing nadert (pluim 
voor degenen die dat bewerkstelligen);
- de doelpuntenactie van Siveo en ALS (dodelijke spierziekte);
- het bezoek van de Sint aan de Beemd;
- de 250e competitiewedstrijd in Siveo-1 van goalie Erik Streng;
- aandacht voor de activiteiten in het nieuwe jaar, zoals die op 5 januari 
(knakworsttoernooi, snerttoernooi, darttoernooi). 

Wij wensen jullie sfeervolle feestdagen en een fijn, sportief en bovenal 
gezond 2019.
 
Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

 
Deadline volgende inleverdatum:
donderdag 11 april 2019

van de voorzitter
Het seizoen zit er al bijna weer voor de 
helft op. Het is altijd weer heerlijk om op 
de zaterdagen een volle Beemd te zien. 
Ons vlaggenschip laat nog wisselende 
resultaten zien, dat neemt niet weg dat 
er dit seizoen heerlijke derby’s op het 
programma staan. 

Helaas hebben we afgelopen maand 
gezien dat voetbal maar zeer betrekkelijk kan zijn. Martijn van der 
Vaart is ons op een veel te jonge leeftijd plotseling ontvallen. Wij zul-
len deze immer goedlachse sportvriend enorm missen. Hartverwar-
mend was de geel-blauwe saamhorigheid op de dag van het afscheid 
van Martijn. Ook de minuten stilte vooraf bij SIVEO 1 en 2 waren 
indrukwekkend.

Heugelijke momenten waren er gelukkig ook. Zo hebben wij Erik 
Streng in het zonnetje gezet voor zijn 250e wedstrijd die hij voor 
SIVEO 1 heeft gekeept. In een volle kantine heeft hij een mooi aan-
denken gekregen.

Bij de afgelopen algemene ledenvergadering heeft het bestuur extra 
aandacht gevraagd voor enkele openstaande vrijwilligersvacatures. 
Enkele cruciale vacatures voor de PR en TC blijven vacant en dat 
neemt een fors beslag op het bestuur die deze leemtes nu tijdelijk in-
vullen. Hierdoor blijven andere taken liggen, waardoor bijvoorbeeld 
de verbouwing van de toiletgroepen veel te lang op zich laat wachten. 
Ik nodig dan ook een ieder uit, die op dit vlak iets wilt betekenen 
voor onze club, dit kenbaar te maken bij één van de bestuursleden.

Tussendoor is inmiddels, met dank aan Trouw aan Geel-blauw, een 
schitterend nieuw scorebord in gebruik genomen. De officiële ope-
ning volgt op 15 december bij SIVEO 1 tegen SPV 1. 
Eveneens is SIVEO nog steeds druk in overleg met toeleveranciers 
hoe wij de warmwatertoevoer kunnen verbeteren. Op sommige 
zaterdagen laat deze te wensen over en daar moet een oplossing voor 
gevonden worden.

Kortom “no dull moment” op de Beemd, waar menig vrijwilliger 
druk is om het seizoen zo plezierig mogelijk te laten verlopen. 

Ik wens een ieder namens het bestuur van SIVEO fijne feestdagen toe 
en een sportief en gezond 2019. Graag zie ik iedereen op 5 januari 
2019 in de kantine om samen te toasten op het nieuwe jaar, een 
beetje bij te praten en onderwijl te genieten van het dartstoernooi.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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namelijk met regelmaat de rol van oppas- oom voor Juna op zich genomen. 
Dat wilde hij graag voor Frank doen, zijn broer en tevens zijn allerbeste 
maat. Maar het was geweldig om te zien dat zowel Martijn als Juna 
zichtbaar genoten van deze middagen samen. 
 
Ook op andere vlakken was Martijn actief bij SIVEO. Zo werd de 
website van de club door hem opgestart. Ook voor allerhande hand en 
spandiensten kon je Martijn wel vragen. De bardiensten met Jordy waren 
legendarisch en op onderhoudsdagen was Martijn ook steevast van de 
partij. Op onze website stond het al. Wij zijn allen een uiterst vriendelijke 
en sympathieke sportvriend kwijtgeraakt en nog wel op een veel te jonge 
leeftijd. Voor zijn naaste vrienden bij Siveo zullen de donderdagavonden en 
zaterdagen niet meer hetzelfde zijn.

Maar immens groot is het verlies voor zijn naaste familie. Onze diepste 
gevoelens van medeleven gaan dan ook uit naar Maarten, Nel, Remco, 
Norma, Frank, Gerineke en Juna. Wij wensen hen veel sterkte.

Namens Siveo, 
Eric

Martijn was een graag geziene sportvriend binnen onze vereniging. 
En wij hadden Martijn, of beter gezegd Tijnus, immers die zaterdag 
voorafgaand nog allemaal in de kantine gezien en velen hadden hem 
uiteraard nog gesproken. Martijn was immer goedlachs en spraakzaam 
en stond altijd voor iedereen klaar. Martijn was al 37 jaar onafgebroken 
lid van onze vereniging en ontegenzeggelijk gezegend met een geel-
blauw hart. Zowel bij Martijn als bij zijn broers Remco en Frank 
vloeide al op jonge leeftijd SIVEO bloed door de aderen. De zaterdag 
en de donderdag stonden bij Martijn in het teken van SIVEO.  
In 1981 kwam Martijn bij SIVEO en zoals bij de meeste van ons 
was het laatste jeugdelftal de A bij Jos. Dat trof uitstekend, want zijn 
muzieksmaak kwam ook nog eens overeen met die van Jos. 
Volgens de teamgenoten een geweldige tijd in een beregezellig team 
waar Martijn perfect tussen paste als gezelschapsmens. Als er wat 
gebeurde zoals de weekendjes weg of concerten dan was Martijn er 
altijd bij. Hij genoot daarbij optimaal en bleef het liefst tot het einde.
Fysiek niet groot van stuk, maar wel een rappe linksback met body. Het 
was eigenlijk onmogelijk om ruzie met hem te krijgen, maar in het veld 
liet hij zich zeker op een faire wijze gelden. 
 
Na de jeugd volgde een seniorencarrière van bijna 15 jaar wisselend 
bij SIVEO 3 en 4. De naam SIVEO paste ook echt bij Martijn, 
Sport Is Vreugde En Ontspanning. Zijn medespelers hadden ook 
door dat Martijn een echte teamspeler was en hij kreeg al snel de 
aanvoerdersband om zijn arm vanwege zijn verbindende kwaliteiten. 
Waarbij gezelligheid de boventoon voerde, maar er moest wel 
gestreden worden voor de winst. 
 
Na de voetbalfase was leider van een team een logisch vervolg. Een rol 
die Martijn perfect paste, zeker in de luwte bij een 3e elftal. 
“Als je met elkaar een écht team bent, komen de resultaten vanzelf ”, 
dat was zijn visie. Geen type die té aanwezig was langs de lijn en niet 
schreeuwend wat er anders moest. Maar wel iemand met kijk op 

het spelletje en die zijn mening en ideeën deelde tijdens de rust of na de 
wedstrijd. Samen met Tommie en later Marvin vormde Martijn goede duo’s 
die elkaar aanvulden. De gezelligheid mocht natuurlijk niet ontbreken. Na 
de wedstrijd nog even napraten over de wedstrijd, hoe geweldig het ging of 
wat er beter kon, onder het genot van één biertje.... of 2. Maar ook kletsen 
over zijn vakanties en gekkigheid, dan was hij in z’n element en kon het 
zomaar ineens heel laat worden. 
 
In groepen wilde Martijn nooit in het middelpunt staan. Een presentje 
namens het team bij de BBQ als afsluiting van het seizoen. Dat hoefde niet 
en je kon zien dat hij dit ook ongemakkelijk vond. 
Martijn was er altijd en de sporadische keren dat hij er niet bij was (door 
vakantie of een weekendje weg) werd veelvuldig de stand gecheckt. Martijn 
was niet alleen onderdeel van het team, hij was het cement tussen de stenen.
Ook als leider een echte teamspeler!! 
Ruim 2 jaar geleden heeft Martijn SIVEO 2 opgepakt samen met Marvin. 
Echter het spanningsveld tussen prestatie en recreatie viel hem niet 
makkelijk. Misschien was het stoppen als leider van SIVEO 2 afgelopen 
zomer wel het meest kenmerkend voor hem. Toen hij werd benaderd over 
zijn toekomstplannen als leider was hij duidelijker dan ooit tevoren. Hij 
sprak een overduidelijk STOPPEN uit. 
 
De reden was even simpel als duidelijk. “Ik wil met iedereen goed op 
kunnen schieten en al helemaal geen ruzie met mensen. Het zijn allemaal 
mijn vrienden en mensen die ik graag mag, daar wil ik gewoon lekker een 
biertje mee kunnen drinken. Nu zit ik soms tussen 2 vuren in (prestatie en 
recreatie) en daar voel ik mij absoluut niet prettig bij”.  
Het hoge woord was eruit, waarna uiteraard onder het genot van een 
versnapering de lopende voetbalzaken bij SIVEO, Ajax en het Nederlands 
elftal werd besproken. 
Stoppen als leider hield niet in dat Martijn minder bij SIVEO kwam. Alle 
wedstrijden van het eerste bekijken samen met Marvin, dat was het doel. 
Dit bleek praktisch niet uitvoerbaar, want Martijn had op De Beemd 

Martijn van der 
Vaart plotseling 
overleden.
Wat een schok was het op die maandag de 19e november, het bijna 
niet te bevatten bericht over het plotselinge overlijden van Martijn 
van der Vaart druppelde ook bij Siveo langzaam maar wel keihard 
binnen. 
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ERIK STRENG  
BEREIKT  
MIJLPAAL !!
 

VOLOP ACTIVITEITEN  
IN HET NIEUWE JAAR !! 

Onze betrouwbare goalie Erik Streng speelde op zaterdag 27 oktober 2018 
bij Kamerik-Siveo zijn 250e competitiewedstrijd voor Siveo-1. Een mijlpaal 
waar we graag wel even bij willen stil staan. Hij komt daarmee in een il-
luster rijtje achter Hans Verhage (394), Gijs Breedijk (368), Martin van den 
Hoeven (333), Bennie Muller (303), Martin Muller (297), Stef Kuijer (279), 
Arjan Ton (274) en Ivo de Boggende (252). 
Op de Beemd werd Erik in het zonnetje gezet na afloop van zijn 251e duel, 
de met 1-0 gewonnen  match tegen Rohda. 
Erik startte op 6-jarige leeftijd in het seizoen 1992/1993 (zie ook foto).
Zijn debuut in Siveo-1 was op 4 november 2006 bij Siveo-Oudewater 0-0 
(hij hield bij die gelegenheid dus meteen de 0).  De eerste paar seizoenen 
duelleerde hij steevast met John Micheal Bul om een plek in de hoofdmacht. 
De laatste 9 seizoenen heeft Eric nauwelijks een wedstrijd meer gemist. Re-
gelmatig merken wij dat hij niet alleen bij Siveo maar ook bij tegenstanders 
geplaatst wordt in het rijtje van meest aansprekende goalies in de afdeling.
Dus mag Erik bij zijn 250e wedstrijd best effe in de schijnwerpers staan. 

Dick van den Hoeven

Voor 2019 staan er op de Beemd alweer volop activiteiten in de planning. 
Zo gaan we op 5 januari het nieuwe jaar inluiden met het Knakworstentoer-
nooi, het Snerttoernooi en het Darttoernooi. Voor velen een mooi moment 
om elkaar de hand te schudden en het nieuwe jaar gezellig met elkaar te 
beginnen.
Er zal die ochtend fanatiek gevoetbald worden door de jeugd bij het Knak-
worstentoernooi. In de middag is er voor alle senioren die zin hebben om te 
voetballen de gelegenheid om mee te doen met het Snerttoernooi. Mocht je 
mee willen doen, meld je dan voor 12.30 uur aan bij Frank van der Vaart of 
Aart Jan Ton.
Na het Snerttoernooi gaan we om 15.00 uur starten met de 3e editie van 
het inmiddels niet meer weg te denken Darttoernooi. Er zal dit jaar weer in 
duo’s gestreden worden om de felbegeerde wisselbeker. Er is ruimte voor 48 
duo’s en inmiddels zijn er nog maar een paar plaatsen over. Wil je dus mee 
doen, schrijf je dan snel in op de inschrijflijst op het bord in de kantine. 
Mocht de lijst vol zijn, schrijf je dan alsnog in op de reservelijst. Opgeven 
kan ook bij Nick van Ginkel of Jurn van den Hoeven.
We hopen er weer een gezellige dag met elkaar van te maken!

Naast dit alles wil de Activiteitencommissie graag alvast het volgende feest 
bij Siveo aankondigen. Op 16 februari zal er vanaf 16.00 uur weer ge-apres-
skied worden op De Beemd tijdens het populaire ‘Go Apreskiveo’. Onder 
begeleiding van gezellige muziek zal er in de knusse Schirmbar volop gehost 
worden. Zet hem dus alvast in de agenda, want dit belooft weer beregezellig 
te worden. 

Namens de Activiteitencommissie,
Nick van Ginkel”

Pubquiz Zegveldse jeugd

Zaterdag 17 november heeft er in de Milandhof een 
pubquiz plaats gevonden, speciaal voor de jeugd. 
Verschillende partijen, waaronder stichting Buurtwerk, 
SIVEO, Zegveld Zorgt en de gemeente, hebben hun 
handen ineen geslagen om deze quiz te organiseren.

Zes teams streden tegen elkaar om de hoofdprijs te 
bemachtigen, kaartjes voor FC Utrecht. 

Naast de thema’s muziek en sport ging een heel stuk van de 
quiz over drank en drugs.

Waar kan je eigenlijk je pillen laten testen en waarom is 
dat nou zo belangrijk? Hoe zit het nou met alcohol en 
jongeren?

De deelnemers werden op hun kennis getest, maar hebben 
ook een boel nieuwe dingen geleerd over alcohol en drugs.

Een leuke combinatie tussen spel en voorlichting! 
 
Roan de Vogel 
jongerenwerker

GEFELICITEERD 
 
Onze gelukwensen gaan naar:

- Marvin en Brend Wisseloo bij wie op 9 oktober 2018 een 
zoon werd geboren. Het broertje van Killian heet Flynn.

- Cor Breedijk en Tarapar Jansri, die op 18 november 
2018 papa en mama werden van een zoon, die zij Dilano 
noemen.

Veel geluk vanuit ons hele geel-blauwe cluppie. 

Evert Engel 
overleden
Onze vereniging ontving het trieste bericht van het overlijden 
op 25 november 2018 van ons voormalige lid Evert Engel. Naast 
actief voetballer is Evert in het wat verdere verleden enkele jaren 
begeleider geweest van geel-blauwe teams en heeft hij ook wat jaren 
als verenigingsreferee opgetreden. Velen van ons wisten dat het al 
geruime tijd niet goed ging met Evert.

Evert is 64 jaar geworden.

Wij wensen met name zijn zoons Bas en Bart sterkte. 
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SCOREBORD MET LED-SCREEN….
…… HET WORDT STEEDS MOOIER !!

In het vorige Siveo Nieuws maakten wij melding van het aanpassen en 
vernieuwen van het scorebord en led-screen. Het begint inmiddels zijn 
voltooiing te krijgen en we vernemen veel positieve geluiden. Fijn, want 
de afronding vergde toch echt nog vele uren.

De mensen van Scoretech kwamen op een donderdag de spullen brengen 
en plaatsen. De vaste mensen van Siveo waren aanwezig om een handje te 
helpen. Het oude scorebord werd omgetoverd tot een nieuwe waarbij de 
omkasting bleef behouden. Daarna was het de beurt aan het plaatsen van 
het led-screen. Hiervoor heeft Andre Voorend nog nieuwe beugels gemaakt 
van rvs. Tussen deze beugels is het led-screen geplaatst en aangesloten. Op 
de pc hebben we de software gezet en de aansluiting getest. Omdat het al 
wat later was ben ik de zaterdag in de software gedoken. Na enige uurtjes 
had ik er handigheid in en heb een kleine handleiding geschreven. Het is de 
bedoeling dat meerdere medewerkers een programma kunnen schrijven en 
uploaden naar het scherm.

Sommige mensen vragen waarom het scorebord altijd aanstaat. Op het 
scorebord zit de verwarming voor het led-screen. Dat zorgt er voor dat de 
boel heel blijft. Het led-screen staat uit en door het gescheiden systeem 
voorkomen we schade tijdens de koude periode.

Gedurende de dagen erna zijn er diverse testen gedaan. Hoe is het scherm 
het beste leesbaar. Door te spelen met helderheid en lettertypes proberen 
we het beste resultaat te krijgen. In het begin stond de helderheid op 100%, 
nu nog maar op 40%. Gele letters is mogelijk beter leesbaar dan wit.
Door te luisteren naar de opmerkingen proberen we het beste eruit te halen.
Momenteel zetten wij het dagschema op het scherm. Misschien is het beter 
om bijv het programma voor de week erop te zetten? Wat nu ook gebeurt, is 
een actualiteit vermelden. Zoals het afsluitingsfeest op 15 december. Door 
te luisteren naar de leden proberen we in kaart te brengen wat de wensen 
zijn en een standaard op te zetten.

Veel plezier met het scherm.

Ton van Westerop
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Siveo spelregelavond 
met actuele filmbeelden   
Woensdagavond 16 januari 2019  
organiseert Siveo op de Beemd een levendige spelregelavond 
met actuele filmbeelden. We hebben Joost Hoogerbrugge bereid 
gevonden voor de presentatie.
Op de avond komt veel spelregelkennis aan de orde, dus sowieso 
vooral interessant voor de groep scheidsrechters in ons midden. 
Maar het is uiteraard prettig als de regels ook breder – zoals 
bij spelers en toeschouwers – draagvlak hebben en daarom is 
iedereen die avond welkom. En er kan Joost van alles gevraagd 
worden..!!
We beginnen om 20:00 uur kantine open 19:30.

Het Bestuur

Klaverjassen 
In de maanden september en oktober werd er weer geklaverjast 
op de Beemd. De kaartavond in november werd geannuleerd in 
verband met het overlijden van Martijn van der Vaart.  
De uitslagen waren als volgt. 

21 september 2018
1. Alie en Gert de Jong   5340 punten
2. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven 5128 punten
3. Bep en Jan van Amerongen   5078 punten
4. Jan de Kruijf en Hans van Guldener  4824 punten
5. Carla Kuijf en Adri van den Hoeven  4807 punten
P. Adri Bonewald en Ria de Kuijper  4091 punten

19 oktober 2018
1. Jan de Kruijf en Hans van Guldener  5128 punten
2. Alie en Gert de Jong   4922 punten
3. Rina van Leeuwen en Maarten van der Vaart  4864 punten
4. Ria de Kuijper en Adri Bonewald  4700 punten
5. Bep van Amerongen en Bram Angenent 4676 punten
P. Henk van Amerongen en Hans Overkamp 3612 punten

De volgende klaverjasavonden zijn op 
21 december 2018, 
18 januari 2019, 
15 februari 2019, 
15 maart 2019, 
19 april 2019 en 
17 mei 2019.

Dick van den Hoeven  

Linda Oskam woont samen met haar partner, ons allen wel bekend, Dirk 
Jan van Amerongen in de Willem-Alexanderstraat in  Zegveld. De ouders 
van Linda zijn zeker geen onbekenden van ons cluppie: Vader Ad voetbalde 
heel wat jaartjes en ook moeder Ivonne de Jong maakte deel uit van ons 
toenmalige damesteam.

Linda deed op het HBO de opleiding Sport en Bewegingseducatie en 
volgde daarna nog een opleiding ‘gewichtsconsulente’. Ze is werkzaam als 
buurtsportcoach voeding en gezondheid in het Beweegteam Woerden en 
heeft een praktijk als gewichtsconsulente. Natuurlijk doet zijzelf ook aan 
sport: hardlopen is haar grote passie! 
Linda geeft een korte uitleg van wat het Beweegteam Woerden zoal doet 
en wat het voor ons als sportvereniging wil betekenen. In samenwerking 
met de landelijke organisatie Team Fit en onze leverancier Food partners 
wil het Beweegteam aan de slag om een gezonder aanbod van producten in 
de Woerdense sportkantines te realiseren. Dit initiatief wordt gefinancierd 
vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Bij het Beweegteam werken buurtcoaches en combinatiefunctionarissen 
die actief zijn in de hele gemeente Woerden. De kracht van dezen is het 
leggen van verbindingen tussen sport en bewegen met andere sectoren 
zoals gemeente, onderwijs, kinderopvang en zorg. De verbinding tussen 
de verschillende sectoren zorgt ervoor dat gezamenlijk gewerkt wordt aan 
het stimuleren van een gezonde levensstijl en participatie op het gebied 
van sport, cultuur, educatie en het sociaal domein. Hierdoor wordt verder 
gekeken dan de grenzen van de eigen sector en gebruik gemaakt van 
elkaars middelen en expertise (kennis/ervaring). 
In Zegveld organiseert het team sportevenementen voor de jeugd, de 
nationale Sportweek, Siveo deed hieraan mee door fruit te trakteren aan 
de voetballende jeugd, en in 2017 werd er in de Milandhof een indoor 
speelfun in de voorjaarsvakantie op poten gezet, waar veel animo voor was.

Het naschoolse projekt “Sjors, ontdek je talent” is ook een onderdeel van 
de activiteiten. Alle basisscholen hebben vlak voor de herfstvakantie het 
Sjors-boekje ontvangen op school. Er is nog geen naschools-activiteiten 
aanbod in Zegveld zelf, maar onze basisschoolleerlingen mogen wel in 
de andere kernen van Woerden aan de activiteiten deelnemen. Verder 
ondersteunt men projecten zoals ‘Gezonde scholen”, het Beweegconsult en 
wandelgroepen voor volwassenen en ouderen. Hierbij kan men denken aan 
samenwerking tussen ‘Zegveld zorgt en welzijn Zegveld“. De wandelgroep 
in Zegveld heet: Zegveld Beweegt. 
Of Linda ook iets voor ons geel-blauwe cluppie kan betekenen? Jazeker, zij 
wil ons ondersteunen om ook onze kantine een “gezonde kantine” te laten 
worden. Niet alleen wat betreft verkoop van gezonde(re) producten maar 

ook om een rookvrij en veilig sportklimaat te verkrijgen. Bij dat laatste kan 
men denken aan een vertrouwenspersoon. Met ingang van dit seizoen is dit 
Corien de Kruijf–Vermeij bij Siveo’60. 
 
Samen met Linda hebben we een overzicht gemaakt wat er ‘over de 
toonbank’ gaat bij Siveo. Welke drankjes, wat voor snoepgoed en welke 
etenswaren/snacks er aangeboden worden. Hierna hebben we bekeken 
waarmee we best al op de goede weg waren, maar ook wat er echt wel 
beter kan. Enkele richtlijnen voor een gezonde kantine zijn: De kantine 
biedt in elke aangeboden productgroep minstens één betere keuze aan. 
Bijvoorbeeld, naast frisdrank ook water en thee. Naast witte brood 
toasti’s ook volkoren tosti’s. Niet enkel broodjes kroket of frikandel maar 
ook bruine/volkoren broodjes gezond. Ook het drinken van water zou 
gestimuleerd moeten worden door bijv een watertappunt. 
Na het gesprek werd ons duidelijk dat het echt niet betekent dat de frituur 
of de frisdrankjes de deur uit moeten, maar het belangrijkste is dat er 
een keuze gemaakt moet kunnen worden tussen gezond en niet-gezonde 
artikelen.  
 
De barcommissie wil hier natuurlijk best iets mee doen en heeft gelijk de 
eerste stap al gezet: 
Ons gezonde(re) aanbod bestaat voorlopig uit: Een broodje gezond, 
een “volkoren” tosti, een mini Snelle Jelle voor de jongeren, kleine 
verpakkingen snoepjes, diverse soorten water (met en zonder bubbels of 
smaakje) en Optimel.

En wie weet wordt ons “gezonde” assortiment in de toekomst nog verder 
uitgebreid!

Wil je meer weten over het beweegteam Woerden of heb je andere vragen 
wat betreft gezonde voeding en bewegen: mail het aan Linda en zij neemt 
contact op met je: linda@beweegteamwoerden.nl

Margriet Vermeij

Effe een babbeltje 
met Linda Oskam
Dit jaar sluiten we af met een ‘babbeltje’ met Linda Oskam. Zij 
maakt deel uit van het Beweegteam Woerden en adviseert bijv 
sportkantines over alles met wat  betrekking heeft op de verkoop 
van “gezonde(re) producten”.

ALV STEUNT GEEL-
BLAUWE INITIATIEVEN !!
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Siveo steunde in 
oktober van harte een aantal geel-blauwe initiatieven, zoals de 
renovatie van keuken en toiletgroepen alsook de modernisering 
van scorebord en daarmee samenhangende zaken. Er was 
echter ook begrip voor het feit dat voor realisatie van een aantal 
initiatieven extra inzet nodig is van (meer) vrijwilligers, omdat 
bestuursleden (te) zwaar bezet zijn om kerntaken te kunnen 
blijven invullen. 

Mede daarom was er uiteraard ook waardering voor de herkozen 
bestuursleden Nick van Ginkel en Carola Hageman-van den 
Hoeven. Zij werden in de bloemen gezet, net als uiteraard de 
“gouden” Bram Angenent (50 jaar penningmeester). 
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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

GoSport Woerden
Rijnstraat 50

3441 BV Woerden

Bestel jouw SIVEO ‘60 tenue nu via GoSport.nl
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Sinterklaas ook  
dit jaar weer op 
de Beemd

Puppyseizoen  
najaar 2018

Ook dit jaar heeft de jeugdcommissie van Siveo een brief gestuurd 
naar Sinterklaas. Met de vraag of hij nog tijd had om naar Siveo te 
komen met enkele voetbalpieten. Gelukkig had hij ook dit jaar nog 
een plekje in zijn agenda en wel op vrijdagavond 23 november. De 
Sint dacht rond 18:30 u aanwezig te zijn. De uitnodigingen werden 
snel gemaakt en verstuurd. De voetballers van de puppy’s, JO7, JO8 
en JO9 waren uitgenodigd. 

De eerste 10 puppytrainingen, dit jaar onder leiding van Marvin 
Wisseloo, Ariën Beukers en Davy Lekx, van dit voetbalseizoen zijn 
weer voorbij gevlogen. Elke zaterdagochtend stonden de toekom-
stige talenten van de club voor de haldeur te springen voordat ze 
naar binnen mochten. Aan enthousiasme is bij de puppies geen 
gebrek. Na een goede warming-up beginnen we met verschillende 
spelletjes met de bal. Daarna doen we oefeningen voor overspe-
len, dribbelen of afronden op doel. Vervolgens krijgen de puppies 
nog wat te drinken voordat ze al hun resterende energie in het 
afsluitende partijspel stoppen. Vooral de oudere puppies vinden 
het partijtje leuk, terwijl zo’n partijspel toch veel indruk maakt op 
de jongste. Na de 10 trainingen mochten de puppies nog aantreden 
tegen het pietenteam van Sinterklaas. Dit resulteerde natuurlijk in 
een overwinning voor de puppies. In de kantine kregen alle pup-
pies een cadeautje van de Sint en een diploma van de trainers voor 
het afgeronde seizoen.

Eindelijk was het 18:30 u en kwam de Sint aan bij Siveo. Dit jaar kwam hij 
in een golfkarretje met een aanhanger waar de Sint en de pieten in zaten. Ze 
konden door de grote deuren zo de hal in rijden. Waar ze nog enkele rond-
jes reden, zodat iedereen het goed kon zien. De Sint stapte voor zijn leeftijd 
nog soepel uit de aanhanger. Hij werd welkom geheten en de kinderen 
konden niet wachten om te gaan voetballen. 
Terwijl het ene team tegen de pieten aan het voetballen was, Sinterklaas 
was weer de scheidsrechter, was een ander team penalty’s aan het schieten 
op Lianne van Mourik. Rond 19.00 u hadden alle teams een keer tegen de 
pieten gespeeld. De pieten hadden niet veel wedstrijden gewonnen dus die 
moesten volgens de Sint in Spanje flink gaan trainen. 
Na het voetballen gingen alle kinderen naar de kantine waar wat te drinken 
en te eten stond. Toen iedereen een plekje had gevonden duurde het even 
voordat de Dint en de pieten de kantine binnenkwamen. De pieten hadden 
wat uitgerust en hadden nu de zakken met strooigoed en cadeautjes bij 
zich. Voor de Sint was een mooi bank neergezet. Hij had voor iedereen 
een aardigheidje meegenomen. Team voor team moesten ze bij Sinterklaas 
komen. Voordat de leider de zak met cadeautjes kreeg moest er eerst een 
liedje gezongen worden. 

Nadat iedereen zijn cadeautje had uitgepakt, werd er nog een groepsfoto 
gemaakt. Zo kwam er weer een einde aan een leuke sinterklaasavond. Hier-
bij wil ik  alle mensen bedanken die zich hebben ingezet voor deze avond 
Sigrid, Lianne, Sabine, Cora, Eric, Adam en Ton. 

Namens de Jeugdcommissie,
Wilco Berghoef 

Killian Wisseloo:
Killian doet niets liever dan voetballen en dat laat hij zien op het veld. Met 
een verwoestend schot in zijn linkerbeen zal hij veel keepers het nakijken 
geven. Het schot is inmiddels zo hard, dat hij van Marvin alleen nog maar 
buiten mag voetballen.

Bas van der Berg (niet op de foto):
Een wat stillere jongen binnen de groep, altijd super enthousiast en vrolijk 
met voetballen. Waar sommige puppies vooral met hun mond spreken, 
spreekt Bas met zijn voeten. Verdedigen of aanvallen, Bas is overal inzet-
baar.

Joël van der Wind:
Toen Joël voor het eerst de hal binnenkwam, oogde hij heel verlegen. Hier 
is echter geen sprake meer van als de bal rolt. Vol overtuiging is Joël waar de 
bal is waardoor hij soms de bal afpakt van een teamgenoot. 

Juna van der Vaart:
Wanneer Juna op het veld staat stroomt het plezier er van af. Met een 
glimlach op het gezicht rent Juna met de bal de hal door, schiet ze op doel, 
of speelt ze samen met een teamgenootje. Ze kletst gezellig met iedereen, 
terwijl ze ook af en toe scoort.

Saar Beukers: 
Elke week komt Saar, hand in hand met haar vader en trainer, vrolijk rich-
ting Siveo om weer te voetballen of te kletsen met teamgenoten. Hierdoor 
brengt ze een hoop gezelligheid mee naar de puppytraining.

Bram Berghoef:
Bram neemt altijd zijn hele familie mee naar Siveo zodat ze kunnen zien dat 
hij goed kan voetballen. Met veel plezier doet hij mee aan de oefeningen en 
de laatste weken kwam ook het jongere broertje, Jesse, van Bram voorzich-
tig mee voetballen, waarbij Bram alles goed kon uitleggen.

Naast deze puppies waren er ook nog kinderen die een paar keer zijn 
wezen trainen en het misschien toch nog wat eng te vonden om met de 
grotere kinderen te voetballen. Hierbij denken we aan Maxime Hendriks, 
die tijdens trainingen toch wat liever aan de zijkant bleef en af en toe een 
oefening meedeed. Daarnaast denken we aan Menthe van Amerongen 
die twijfelt of ze wel of niet gaat voetballen. Ergens in Februari zal weer 
gestart worden met 10 trainingen en we hopen dan alle puppies, waaronder 
Maxime en Menthe, weer enthousiast voor de haldeur te zien springen.

De trainers
Marvin, Ariën en Davy

Natuurlijk kunnen we altijd extra talenten bij de puppytraining gebrui-
ken. Heeft u ook een voetballer in spé? Meldt hem aan bij de jeugdcommis-
sie voor komend voorjaar: jc.siveo@gmail.com

Hieronder een korte opsomming van alle puppies die dit jaar deelgenomen  
hebben:

Guus Biemond:
Waar Guus vorig jaar nog een van de jongste puppies is, is hij inmiddels 
de oudste. Dat straalt hij ook uit op het veld en neemt bij de oefeningen of 
partijtjes de leiding. Met zijn doorzettingsvermogen scoort hij vaak tijdens de 
partijtjes.

Lars Muller:
De meest temperamentvolle pup die we dit seizoen hebben rondlopen. Heel 
blij als hij of zijn team een doelpunt maakt of een spelletje wint, maar bij 
verlies ook de meest teleurgestelde. Met deze winnaarsmentaliteit gaat Lars 
ver komen.

Rond 18.00 u kwamen de eerste kinderen aan bij Siveo. De ene verkleedt 
als piet, de andere in een voetbaltenue en de volgende was wat gespan-
nen, want je voetbalt niet iedere dag tegen de beste voetbalpieten van de 
Sint. Iedereen verzamelde zich in de hal. De sfeer zat er gelijk goed in: het 
terrein was feestelijk verlicht en overal klonken sinterklaasliedjes. Voordat 
de Sint kwam, werd er eerst nog een stevige warming-up gedaan door Eric 
Schalkwijk en Adam Lyndersay. 
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Siveo JO7, 
volop scoren…
en  zeer tevreden 
coaches !!

Siveo JO8 blijft 
maar winnen... 
en ook nog in de 
race voor de  
beker !!! De jongste pupillen hebben al een paar heel leuke duels afgewerkt. 

Met altijd veel doelpunten. Uitslagen als 6-9, 11-4 en 10-5 spreken 
boekdelen. En, niet onbelangrijk, ook de coaches en trainers 
genieten…
Zij stellen de aanstormende talenten van Siveo JO7-1 even voor: .

De JO8-1 is een mooie mix van nieuwe spelers en spelers die voor 
het tweede seizoen bij Siveo voetballen. Dit is het tweede jaar dat 
we In het nieuwe systeem van de KNVB spelen. Tijdens de training 
hebben we lol, maar wordt er ook hard gewerkt door iedereen. 
Iedereen krijgt de kans om op elke positie te spelen, maar je ziet nu 
al dat een aantal wel een voorkeur heeft voor een bepaalde positie. 
In de ‘competitie’ doen we het erg goed. Alle wedstrijden hebben 
we tot nu toe gewonnen, en we zijn ook nog in de race om de beker! 
Elke week staan ze weer met heel veel enthousiasme en energie op 
het veld om een lekker partijtje te voetballen. Wij zijn in ieder ge-
val hartstikke trots op dit team en wat ze met z’n achten elke week 
voor elkaar krijgen!

Jorden Verboom is onze echte laatste man, hij staat heel goed z’n mannetje 
in de verdediging. Ook geeft ie soms een mooie pass naar voren waaruit we 
kunnen scoren.

Jonathan Dros is ook een goeie sta-in-de-weg achterin. Gaat steeds beter 
verdedigen. En met af en toe een afstandsschot pikt ie zo nu en dan ook een 
goaltje mee.

Rayan Sarrou komt ook steeds beter in z’n spel. Hij houdt nog wel erg veel 
van hakkies en trucjes.....scoort wel eens en het moet gezegd worden: hij 
kan héél goed juichen!

Brent van Dam loopt over het hele veld en klapt er overal stevig in! Hij 
soort regelmatig en verdedigt ook goed mee.

Dean Beiboer is ook een mannetje die je overal op t veld ziet. Scoort mak-
kelijk uit alle hoeken van ‘t veld. 

Onno Lensinck (helaas niet op de teamfoto) is de kleinste, maar zeker niet 
de minste. Hij snapt het spelletje heel goed, loopt goed vrij, en heeft af en 
toe een actie als Messi in huis. Scoort dus ook met regelmaat!

Jesse Kastelein is een beetje achterin begonnen, maar is langzamerhand 
richting de spits verhuisd, waar die nu toch heel wat doelpunten heeft 
gemaakt. Ook de duels gaat ie steeds meer aan.

En onze laatste topper is een meid, Eva Pak. Die schroomt een duelletje 
niet. Klapt overal lekker in, doet verdedigend goed haar taak, en pikt toch 
mede door haar doorzettingsvermogen bijna wekelijks een goaltje mee.

Groetjes van de zeer tevreden coaches,
Arnold Beiboer en Esther vd Hoef (niet op foto)
En de trainers David Dros en Steffan Pak (niet op foto)

Dit zijn de toppers:

Marloes:
Is bezig met haar tweede seizoen. Net als vorig laat ze zien dat ze elke wed-
strijd garant staat voor één of meer doelpunten. En dit jaar is het gelukt om 
ook al een paar keer te scoren met haar ‘verkeerde’ (linker) been. Je kunt 
haar op alle plekken in het veld neerzetten, maar het liefst staat ze voorin of 
in het doel. 

Stefan:
Komt over van de puppies en is onze rots in de branding achterin waar hij 
eigenlijk ook het liefste staat. Weinig spelers komen langs hem of hij zorgt 
er voor dat de bal niet voor het doel komt om zo te voorkomen dat de 
tegenpartij scoort. 

Jayden:
Komt ook over van de puppies. Onderschat deze kleine man niet, die het 
liefste op het middenveld staat zodat hij overal mag spelen. Regelmatig lukt 
het hem om de bal af te pakken van de tegenstander om zo voorin verwar-
ring te creëren! 

Semm:
Is vorig jaar halverwege het seizoen erbij gekomen en laat een flinke groei 
zien. Hij kan heel hard rennen en is daarom vaak overal op het veld terug te 
vinden. Ook kan hij heel hard schoppen en heeft op die manier al een paar 
mooie doelpunten gemaakt! Een vrije trap of corner wordt daarom ook 
vaak door hem genomen. 

Siep:
Is ook met zijn tweede seizoen bezig. Een snelle, felle dribbelaar aan de bal 
die dit seizoen trefzeker is en al een behoorlijk aantal doelpunten op zijn 
naam heeft staan. Je kan hem op elke positie zetten, maar het liefst staat hij 
voorin.

Niek:
Komt over van de puppies en gaat er helemaal voor in zijn eerste seizoen! 
Hij heeft dan ook al menig doelpunt op zijn naam mogen schrijven. Het 
liefst staat hij voorin waarbij hij de foutjes van de tegenstander omzet in 
kansen voor het team. Zelfs als hij moet verdedigen schuift hij graag naar 
voren naar het doel van de tegenpartij op zoek naar een kans! 

Dilan:
Komt over van de puppies. Je kunt hem op elke plek zetten in het veld en 
staat op elke positie zijn mannetje! Zowel verdedigend als voorin kunnen 
we hem goed inzetten en heeft hij bewezen de strijd aan te gaan. Hij heeft 
een heel mooi schot in zijn benen. Iets dat voor hem en het team zeker tot 
nog meer doelpunten gaat leiden.

Loïs:
Onze tweede dame komt ook over van de puppies. Onze enige echte 
linksbenige speler, die op alle posities kan spelen en ook nog geen echte 
voorkeur heeft voor een plek. Alhoewel ze als middenvelder het heerlijk 
vindt om overal te mogen spelen en ook vanuit die positie al twee keer heeft 
gescoord! 

De leiders Erik en Jet
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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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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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Doelpuntenactie  
SIVEO tegen ALS 
De 2e seizoenshelft start SIVEO een leuke actie om 2 mooie doelen 
te steunen. Allereerst natuurlijk voor de stichting ALS, ALS is een 
allesverwoestende, dodelijke ziekte van het zenuw-spierstelstel. 

Daarom willen wij als club graag laten zien dat we samen sterk staan. 
Met deze actie willen we graag geld ophalen en daarvan een deel schen-
ken aan Cora en Charissa Jansen die de Mont Ventoux gaan beklimmen 
voor deze stichting ALS. De gelden worden verdeeld over het goede 
doel ALS en voor SIVEO de realisatie van een MIVA toiletgroep.

Gedetailleerde informatie wordt verstrekt via de leiders van de teams. 
Hoe meer geld we bij elkaar krijgen voor ALS, hoe meer er ook over-
blijft voor onze club. Hiermee willen we de kantine weer aanpakken. 

Bovendien zullen we een paar mooie prijzen beschikbaar stellen voor 
speler/speelster die de meeste sponsoren aanlevert en welk team het 
hoogste sponsorbedrag weet binnen te slepen. De aftrap zal zijn met de 
Nieuwjaarsspeech en de uitslag zal met Stratenvoetbal (22 juni) bekend 
worden gemaakt. Tussendoor zullen we jullie op de hoogte houden via 
de website.

Namens de organisatie van deze actie alvast enorm bedankt voor jullie 
inzet en heel veel succes tijdens dit doelpuntrijke seizoen!!

Groeten 
Cora Jansen (organisator)
Eric van den Hoeven (SIVEO)
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Wedstrijd

Datum

Eindstand

Balsponsor

Jouw team/leid(st)er

Jouw positie

Leukste positie

Favoriete club

Favoriete speler

Favoriete speler Siveo

Man of the match

Leukste op 
pupillendag

Leukste moment  
wedstrijd

Gescoord als pupil

Hobby’s

Favoriete eten

Wil je verder nog iets 
vertellen?

Siveo ‘60 1 - Gouda 1

22-09-2018

4-2

Bolton bouw

Ronald de Jong

Rechts midden 

Rechts voor

Feyenoord 

Robin van Persie

Luuk Blonk

Luuk Blonk 

Warming Up 

de 1-0

Zeker weten, strak 
links onder in de hoek 

Voetbal  Fortnite 

Pizza,  Patat, Tosti’s 

Ik vond de wedstrijd 
erg chaotisch,  geluk-
kig heeft Siveo wel 
gewonnen 

Siveo ‘60 1 - 
Linschoten 1

06-10-2018

2-2

De Splintertjes 

Miquel van Dam/
Petra Woerde/
Adam Lyndersay

Rechts midden 

Spits

Bayern München 

Ronaldo Luis Naza-
rio de Lima

Noud Verweij

Luuk Blonk 

Aftrap

ja

Voetbal  Gamen & 
Buiten spelen 

Wraps 

Was erg span-
nend einde. Een 
tegenspeler werd 
afgevoerd met de 
ambulance  (dat 
duurde best lang)  

Siveo ‘60 1 -  
Sportief 1

20-10-2018

5-1

Bolton  
Ontwikkeling

Jeroen Groot 
Bruinderink &  
Richard Bakker 

Rechts achter

Spits

Feyenoord 

Cristiano Ronaldo 

Roel Groot Bruin-
derink

Gerwin Verlaan 

Voetbalwedstrijd 
kijken 

Dat ik zelf had 
gescoord 

Uiteraard 

Voetbal  Gamen & 
Gym 

Patat, Pizza, Frikan-
del speciaal 

Nee

Siveo ‘60 1 -  
Rohda ‘76 1

03-11-2018

1-0

Patrick van den 
Hoeven transport 
en opslag 

Ronald de Jong

 
Links voor 

Links voor 

Ajax  

Klaas Jan Huntelaar  

Gert Jan Brak 

Gert Jan Brak 

De wedstrijd kijken 
vanuit de dugout  

Dat Siveo had 
gescoord 

Natuurlijk

Voetbal 

Chocolade 

Alle spelers en 
begeleiders bedankt 
voor de leuke mid-
dag 

Amy  
Beukers 

Joeri  
Splinter 

Mick 
Brak 

Affifa  
Abdul

Pupillen van de week
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FIJNE FEESTDAGEN 
EEN GEZOND &  
SPORTIEF 2019
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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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