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van de redactie
Wij naderen alweer het einde van het sei-
zoen. Het vormt op de Beemd vaak de meest 
sfeervolle fase van het jaar. Onder veelal 
prettige weersomstandigheden vindt de 
ontknoping van de competitie plaats. Jam-
mer dat we dit keer met onze vlaggendragers 
vrijwel zeker naast de nacompetitieplekken 
vallen. Maar er is meer binnen ons cluppie: 
zo zijn er vooral nog jeugdteams die volop 
meedoen om de kampioenstitel. 

En ook zijn er volop andere activiteiten op ons complex aan de  
Milandweg. Nadat het fraaie nieuwe scorebord met LED-screen officieel 
in gebruik was genomen zette alleskunner Ton van Westerop alweer 
de stappen naar een volgend project. Samen met de kunstenaars van 
Atelier THOMASHUIS ging hij aan de slag met het vervaardigen van 
een aantal fraaie buitentafels. De eerste indrukken die we daarvan in 
dit Siveo Nieuws krijgen zien er uiterst gelikt uit. Dat geeft ongetwijfeld 
een extra dimensie bij de komende evenementen, zoals bij het komende 
Stratenvoetbal op 22 juni. 

Verder treft u in deze editie veel meer ander nieuws aan, zoals:
- het heerlijke geel-blauwe sfeertje bij het darten, het knakworsten- 
  toernooi en de Aprèskiveo;
- de huldiging van de najaarskampioenen , de JO11-1 en JO15-1
- de levendige discussies op de spelregelavond;
- de strijd om de prijzen bij de jeugdbingo;
- het trainingsweekend van de A-selectie in Groningen; 
- de herinneringen die opkomen bij het overlijden van een 2-tal  
   bekende Siveo-gezichten, René van Vliet en Jaap van den Berg; 
 - het babbeltje met Peter de Jong, een Woerdenaar die al tientallen 
   jaren vrijwel al zijn vrije tijd in Siveo steekt.

Veel fijns in de laatste seizoensweken.
 
Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

 

Deadline volgende inleverdatum:
20 juni 2019

van de voorzitter
Het voetbalseizoen draait op volle toeren 
en zo gaan de competities de eindfase in. 
Voor SIVEO 1 is het hopen dat een wis-
selvallig seizoen nog een nacompetitie-
plaats oplevert. Het zou Björn en zijn staf 
gegund zijn. Björn gaat ons aan het eind 
van dit seizoen verlaten en wat is mooier 
dan afscheid nemen met een prijs.  
Een nieuwe trainer hebben wij inmiddels 
ook gevonden met Koos van Zoest.

Ook in de plannen voor de verbouwing van de toiletgroepen lijkt 
schot te zitten. Hopelijk kunnen wij hier van de zomer al mee van 
start gaan. Voordat dit zover is wordt uiteraard met de leden  
gecommuniceerd over de uitvoering van de plannen.

Ondertussen kan een ieder ook weer 2 belangrijke datums in de 
agenda zetten. De medewerkersavond is dit jaar op vrijdag 21 juni. 
Wees op tijd die dag, want voorafgaand aan deze avond speelt SIVEO 
1 tegen de pupillen van de week. De dag erna op 22 juni is het  
Stratenvoetbal, onze traditionele seizoen afsluiter. 

In de tussentijd zal er op voetbalvlak niet stilgezeten worden.  
De elftallen voor komend seizoen zullen eind mei geformeerd  
worden. Daarbij zou het mooi zijn als er nog een enkel kampioen-
schap te vieren is eind mei.

Naast voetbal zijn wij ook druk doende met de gezondheid van onze 
(jeugd-) leden. In het vorig Siveo Nieuws was er al een interview met 
Linda Oskam gepubliceerd. Het broodje gezond gaat iedere zaterdag 
als een speer over de toonbank en soms vullen wij het assortiment 
aan met andere gezondere initiatieven. In ieder geval zal De Beemd 
vanaf 1 mei tot 12:30 uur ook rookvrij zijn. Dit zal middels borden 
duidelijk gemaakt worden op ons terrein.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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ook het vermelden waard: vraag me niet hoe we daar terecht zijn gekomen 
vertelt Peter, zo’n dorpscluppie als Siveo moest gaan spelen tegen teams 
van Standard Luik en Stuttgart. We vertrokken met een bus van de Fa. van 
Rooijen uit Woerden, Henk de Vos was de chauffeur. Het gezegde waar je 
doorheen kan kijken kan je ook doorheen rijden ging echter niet op. In 
een smal straatje kwam de bus vast te zitten en de enige oplossing was om 
de geparkeerde auto’s met z’n allen op te tillen en ze zo een stukje opzij te 
zetten. Siveo deed het niet slecht, veel gelijke spelen, en in de kwart finale 
scoorde Fred Verhage. De hele wedstrijd verdedigden wij ons doel als een 
leeuw en als een ‘duveltje ‘uit een doosje zag Fred opeens  z’n kans schoon 
en maakte het winnende doelpunt. We mochten meedoen om de 3e en 4e 
plaats. Dit hele toernooi werd gespeeld op een gravelveld, wij hadden niks 
anders bij ons als onze normale voetbalschoenen terwijl de andere teams 
erg professioneel voor de dag kwamen. Tijdens de wedstrijd om de 1e plek 
zaten we hoog op de tribune, de spelers op het veld leken daardoor erg 
klein. Onze voorzitter kon er maar niet over uit: konden jullie daar niet van 
winnen? Het lijken wel E-tjes! 
Iedereen werd geacht op tijd binnen te zijn ‘s avonds, helaas liep voorzitter 
Hans van der Meer z’n klokje waarschijnlijk achter, hij was te laat: Der Alte 
Schwanz moest met de trein naar huis, zongen de jongens. Sjaak en Michel 
Jansen kregen op het “oude” veld aan de Hoofdweg training, Peet was 16/17 
jaar. Het was bar slecht weer, buiten trainen was geen optie. Geen malheur, 
het meubilair in de kantine ging aan de kant en de gordijnen dicht ter 
bescherming van de ramen, er kon binnen een balletje getrapt worden! Dat 
kon toen gewoon...

Het trainen op het gravelveld in het Bredius schiet hem ook nog te binnen 
als het veld van Siveo onbegaanbaar was. Gingen de spelers vanaf Siveo 
met de auto naar Woerden. Ik woonde daar in de buurt, dus ging er 
hardlopend heen. Samen met o.a. Jos de Jong, Adri van den Hoeven, Jan 
van Amerongen en ook Rudo Loenen naar de wedstrijd Ajax-Feijenoord in 
het Olympisch stadion, ik was de enige Feijenoorder in het gezelschap. Laat 
mijn club winnen met 1-2. Joviaal als Rudo is feliciteerde hij mij hartelijk 

met de overwinning van mijn club... we wisten niet hoe snel we van de 
tribune af moesten zijn en buiten het stadion moesten komen... 
Als je zo gezellig zit te “babbelen” komt er van alles boven drijven.

Peter was niet alleen actief als voetballer en trainer, in echte noodgevallen 
floot hij de dames, dit als Bram echt heel erg om ‘t hand zat. Hij maakte ook 
heel wat jaren deel uit van de TC. Samen met Hans Bregman, Gijs Breedijk 
en Joost van der Horst. Het werk binnen de TC was altijd best een ding, 
het indelen van de teams was èèn ding maar het vinden van trainers en of 
leiders was soms echt heel héél moeilijk. Dan werd het soms gewoon op 
het leuren af. Niet echt plezierig. Je ziet vaak dat als kinderen stoppen met 
voetballen, ouders hun vrijwilligerswerk neerleggen. Dat is heel jammer, 
ook vindt hij het zonde dat spelers uit 1 of 2, die lager gaan spelen of 
stoppen geen training van de jeugd voor hun rekening nemen. Zij zitten al 
in een ritme van 1 of twee avonden zelf trainen. Zoveel ervaring kunnen zij 
overbrengen aan de jongeren. Zo gaat hun kwaliteit op de training verloren. 
Gelukkig zie je wel dat er weer een aantal wat gaan doen als hun eigen 
kinderen komen voetballen. 
Meer inzet van iedereen als vrijwilliger staat nog op z’n verlanglijstje. 
Waarom zou een trainer een heel seizoen voor een team moeten staan? 
Zeker bij de jongere jeugd zouden we periodes van b.v. 2 maanden kunnen 
doen. 
Trots is hij op zijn cluppie als hij kijkt naar de tribune, het kunstgras buiten 
en in de hal. Het complex keurig onderhouden, met dank aan de trouwe 
klussers, koesteren die mannen is zijn advies.

De saamhorigheid binnen de club is groot. Een zeer positief iets is dat alle 
teams gelijk zijn, voor ieder team wordt hetzelfde geregeld of je nu een JO 
9-3 bent of een JO 9-1!

Margriet Vermeij

Peter de Jong, ik kan wel schrijven: wie kent hem niet, al jaren trouw 
lid (alweer 39 jaar) van ons geel-blauwe cluppie waar je hem tegen 
komt/bent gekomen in verschillende functies. Peter is geboren in 
Woerden, op Rietveld om precies te zijn. Toen Peter op 5 februari 1963 
ter wereld kwam was dit nog een zelfstandige gemeente met een eigen 
gemeentehuis. Hij is getrouwd met Jannie en heeft 2 zoons, Yourit (22) 
en Norvin (25).

Na 18 jaar bij Blokker in het ‘speelgoed’ magazijn gewerkt te hebben 
stapte hij over naar Nissan dealer Ton de Goeij, die enige jaren geleden 
overgenomen werd door Hans Jongerius. Zijn werkzaamheden zijn 
ook hier in het magazijn, door heel Nederland worden van hieruit 
onderdelen verzonden die nodig zijn om autoschades te repareren. 
Bij onze ‘buurclub’ SC Woerden betrad hij in de D voor ‘t eerst 
de ‘groene’ mat en stapte in de B leeftijd over naar Siveo. Willem 
Assenberg, die altijd op de brommer kwam en Jan Millenaar waren 
zijn leiders/trainers. Na 2 jaar in de A gevoetbald te hebben maakte 
Peter de stap naar de senioren, hij speelde 1 jaar in het 2e en schoof 
het jaar erop door naar ons ‘vlaggenschip’ om daar als ‘laatste man’ 
zijn (vertrouwde) positie in te nemen. Onder Ad Hoogerbrug speelde 
hij zijn laatste seizoen in het 1e, hij moest stoppen wegens een nare 
blessure, werd geopereerd aan een hernia en vond het daarna tijd om 
in een lager team een balletje te gaan trappen. Een kampioenschap zat 
er niet in deze periode, maar er werd diverse malen mee gedaan in de 
nacompetitie. Peter stond maar liefst 215x in het 1e. 
Peter zette zijn voetbalcarrière door in het 3e. Hij speelde daar met 
o.a. Nico Kuijer, een van de beste voetballers die er ooit bij Siveo 
gelopen heeft, vertelt hij: die had het “spelletje” helemaal door, hij zag 
het gewoon! Naast dat hij lekker speelde had hij er ook altijd lol in 
en dat is wel zo belangrijk. Zo vindt hij dit ook het belangrijkste voor 
jeugdspelers: er lol in houden, leuk vinden om elke training te komen 
en een wedstrijd te spelen op zaterdag. Als ze er plezier in hebben dan 
blijven ze ‘hangen” bij de club en dat is belangrijk voor een dorpsclub 

als Siveo. Daarom traint hij (nu al jaren) onze jongens – nu onder de 19 -, 
het is zo mooi om te zien hoe die gasten zich ontwikkelen in een jaar tijd, 
je ziet ze “groeien”. Peter zelf had het meeste schik in de periode dat hij 
in het 3e en 4e voetbalde. Met het 4e, wat een mix van jong en oud was, 
werd hij kampioen. Rien Woerde was leider, echt een “leuke’ fanatiekeling, 
hij regelde de boel tot in de puntjes. Teamgenoten uit die tijd waren: o.a 
Nico Kuijer, Hans en Martien Verhage, Maarten de Bruijn, Henk-Jan 
Langendonk, Hans Bregman en Henry Bonewald. Peter wisselde daar z’n 
laatste man positie voor mid-mid. 
Helaas moest hij definitief stoppen nadat zijn kruisband was ingescheurd. 
Stil zitten kwam niet in z’n boekje voor, het team van zoon Yourit kwam 
onder zijn trainers- en leidershoede. Samen met Ron Baas gingen ze van de 
E tot en met de B elke zaterdag op pad. Nadat Gert de Jong stopte als trainer 
van de A nam hij het stokje over tot nu toe! 
 
Of hij nog leuke anekdotes heeft? Zeker wel: 
Bij de festiviteiten van de opening van de kantine op de Milandweg werd er 
gestreden om de penalty bokaal. Oranjekeeper Hans van Breukelen stond 
op doel. Peter scoorde als enige alle vijf penalty’s, Richard de Wit was er 
ook dichtbij met vier en één tegen de paal. Maar Peter mocht de bokaal 
ontvangen van één van de grootste Nederlandse keepers allertijden. 
De Siveo-bazar in de Milandhof vond Peter ook een happening. Met 
Geurt Burggraaf overal spullen voor het feest ophalen en schieten met de 
luchtbuks van Jos Berkelaar, die zo krom was dat er nooit een kogel in de 
roos geschoten werd. 
Ook een bijzonder gebeuren waren de trainingen van Jaap Idelenburg, 
die aan kwam rijden in z’n Lada  en dikke sigaren rookte. Die mensen in 
de kantine voor het raam zette met een papiertje voor zich om te turven 
hoeveel rondjes de ‘mannen’ op het veld liepen tijdens de conditie training. 
Het was zonder meer een team met een bereconditie, maar volgens mij 
moeten we na ca. 50 minuten rondjes lopen een diepe sleuf achter gelaten 
hebben langs de zijlijn. En dan nog een eindpartijtje spelen. 
Het weekend met de A naar een internationaal toernooi in Duitsland is 

Effe een babbeltje 
met Peter de Jong
Voor dit Siveo Nieuws schoof Peter de Jong bij mij aan tafel,  
onder het genot van een lekker bakkie koffie kreeg ik weer  
genoeg “schrijfvoer” om  een leuke babbel van te maken. 
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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
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3441 BV Woerden

Bestel jouw SIVEO ‘60 tenue nu via Sporthuis.nl
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A-selectie bereidt 
zich met verve 
voor op tweede 
seizoenshelft 
Inmiddels is het gewoonte dat de A-selectie elk jaar in januari 
op pad gaat om zich klaar te stomen voor de tweede helft van het 
seizoen. Een fijne onderneming die altijd van toegevoegde waarde 
is voor de A-selectie. Evenals vorig jaar werd er afgereisd naar 
Roderesch, dit bevindt zich op enkele kilometers ten zuidwesten 
van de stad Groningen.

Dit jaar werd de vrijdagavond anders aangepakt. Nadat iedereen was 
aangekomen waagde Tommie zich in de keuken om een (veilig) gerecht te 
creëren. Tot ieders verbazing smaakte het prima. Daarna deden de organi-
satoren van dit weekend (Luuk Blonk en Marc Hageman) een stapje naar 
voren. Zij traden respectievelijk op onder de naam ‘Wizzmaster’ en ‘Spuit 
elf ’ en presenteerde een quiz. De vragen liepen nogal uiteen en tot in de 
laatste ronde was de spanning daadwerkelijk om te snijden. 
       
Trainer Björn diende à la meneer Chung (‘Ik hou van Holland’) een Indisch 
plaatje te vertolken die voor insiders redelijk fameus is. Deze noten kwamen 
– hoogstwaarschijnlijk door de oneffen akoestiek – wat broos over.Toch 
kon Gertjan deze tonen, die in de uitvoering van Björn met geen mogelijk-
heid fonetisch uit te schrijven zijn, zeer snel thuisbrengen. Hiermee won hij 
samen met Sjoerd Blonk, Julian Tamse en ondergetekende de eerste prijs. 
Deze bestond uit allerhande praktische huis-, tuin- en keukenmateriaal die 
met volle glorie ontvangen werden. De kop was eraf.

‘onveilig gemaakt’; Groningen beefde. Men bezocht een (karaoke)
bar, kocht een biertje, deed een dansje en keerde veilig terug naar het 
mooie Roderesch.
Zondag stond men op, werd er opgeruimd en keerde men het 
Noorden de rug toe. Na het weekend werd wederom op de daarop 
volgende dinsdag een wedstrijd gespeeld. Ditmaal tegen ESTO, een 
zondag 2e (!) klasser die daar vecht voor lijfsbehoud. Deze wedstrijd 
werd door hard werken en met, bij vlagen, mooi voetbal met 4 -5 
gewonnen. Zo kroonde Siveo zich meester van Bodegraven, gezien 
het feit dat onze strijders het lager geklasseerde vv Bodegraven en 
Rohda’76 ook in directe duels aftroefde.
Al met al kunnen we weer spreken van een geslaagd weekend. Hier-
bij bedankt de voltallige A-selectie de organisatoren (Luuk en Marc) 
én de meegereisde staf voor een mooie tijd!

Namens de A-selectie, Mike Voorend

Zodoende brak de ochtend aan en was Tommie zo vredelievend om 
iedereen even te wekken met de nodige bombarie. We maakten ons klaar 
voor een brunch in Roden bij Eetcafe ‘Onder de Linden’. Ondanks dat een 
niet nader te noemen voetbalteam uit het Groene Hart zich volgens één 
van onze metgezellen als kraaien gedroegen, konden wij onze maag prima 
vullen. Nadien keerde de Siveo-nomade zich tot ‘voetbal vereniging Oranje 
Nassau Roden’, kortweg ‘vv ONR’. De brunch lag de geelbuiken klaarblij-
kelijk wat zwaar. Na een twijfelachtig optreden in de eerste helft stond het 
thuisfront met 3 – 0 voor. Na een donderpreek van Björn en enkele gerichte 
wissels kwam het vlaggenschip los. De eindstand werd 3 – 6. Hierna keerde 
de Siveo-eenheid terug op de accommodatie. Hier werd gerecupereerd. 
Nadat iedereen zich klaargemaakt had, werd het sterrenensemble vervoerd 
naar Groningen. Daar deed éénieder zich tegoed aan een lekker hapje voer. 
De gesprekken waren vrij luchtig. Zo is bijvoorbeeld het (mogelijke) ver-
band tussen het moreel verval van de maatschappij ten gevolge van de in-
dividualisering niet ter sprake gekomen. Hierna werd Groningen zogezegd 

LEVENDIGE DISCUSSIES 

OVER SPELREGELS !

De opkomst was helaas wat tegenvallend maar 
de thuisblijvers hadden ongelijk. Referee Joost 
Hoogerbrugge had er op de Beemd namelijk geen 
moeite mee om aan de hand van actuele filmbeelden 
de discussies op te rakelen over de vaak zo omstreden 
spelregels. Wat roept er in het voetbalwereldje namelijk 
meer reacties op dan bijvoorbeeld de vraag wanneer 
buitenspel en hands ook echt strafbaar zijn volgens de 
KNVB-regels. Beelden werden regelmatig teruggeroepen 
om tot een eensluidende conclusie te komen. Daarbij was 
soms ook echt de hulp nodig van de kenner bij uitstek, 
COVS-man Jan Wouter Kok. Al met al een zeer leerzame 
en geanimeerde avond.

DE BEEMD  

WORDT DEELS ROOKVRIJ

Ook binnen onze vereniging gaan steeds meer geluiden 
op om De Beemd rookvrij te maken. Ouders willen 
hun kinderen graag rookvrij laten opgroeien. Om hier 
invulling aan te kunnen geven heeft het bestuur besloten 
ons sportpark deels rookvrij (tot 12:30 uur) te maken 
per 1 mei. Vanaf deze datum zult u de bovenstaande 
borden op De Beemd zien prijken. Wij hopen op jullie 
medewerking in het belang van onze jeugd.

O P  W E G  NAAR  E E N

Sportpark De Beemd is rookvrij tot 12:30 uur 
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STRATENVOETBAL
ZATERDAG 
22 JUNI 2019De 46e editie!

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

Help mee om uw straat te laten meedoen. Dat is 22 juni veel belangrijker
dan winnen. Ook met uw vriend, vriendin of collega van elders kunt u
wellicht uw straatteam (zestal) volmaken.
Voor de nieuwkomers ideaal om kennis te maken..... 
met uw buurtgenoten en..... de grootste sportvereniging.

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

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

Alexanderstraat: Mike Voorend (06-57666416)
Beatrixstraat: Rick Smeijers (06-11781575)
Berkenlaan: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Boschsloot: Sjoerd/Luuk Blonk (06-40012194)
Broeksloot: Sjoerd/Luuk Blonk (06-40012194)
Clausstraat: Wilbert Kastelein (06-10646319)
De Haak:  Dick van den Hoeven (0348-691885)  
Dorpsstraat:  Mario de Kruijf (06-57333697)  
Dwarsweg:  Lennie Bunnik (06-47544338)
Eikenlaan: Remco van Amerongen (06-27625681)
Elzenlaan: Ruud Vermeij (691498)
Esdoornlaan: Remco van Amerongen (06-27625681)
Het Erf: Fergus van den Hoeven (692137)
Hoofdweg (jeugd) Jeroen Groot Bruinderink (06-13710519) 
Hoofdweg (overig): Mathijs Brak (06-25307070)
Julianalaan: David Vermeij (06-36531206) 

Kastanjelaan: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Korensloot: Corné Kuijer (06-36549472)
Lijsterbeslaan: Jannie Verhage (691985)
Meije (jeugd): Sandra van Vliet (06-48695784) 
Meije (overig): Erik Streng (06-46648544)
Middenweg: Joost Ton (06-23993407)
Milandweg e.o.: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Molenweg: Marc/Ruud Hageman (560305)
Nieuwstraat: Hans van Eijk (06-20048749)
Nijverheidsbuurt (jeugd): Marinka Onderwater (691105)
Nijverheidsbuurt (overig): Mathijs Brak (06-25307070)
Oude Meije: Leo Pouw (691819)
Populierenlaan: Lennard van Dam (691201)

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

Meld je aan bij:

MELD
JE AAN!

Prunuslaan: Wilma Hoogerbrugge 

van SIVEO met een speciale bijdrage van Onderling Verzekerd

SIVEOTEAMS KAMPIOEN 
NA OVERTUIGENDE ZEGES !

Een tweetal jeugdteams van SIVEO heeft 
de najaarsreeks afgesloten met een fraai 
kampioenschap. In beide gevallen moesten 
onze geel-blauwen de koppositie delen met 
andere teams, maar beide Zegveldse teams 
pakten de kampioenstitel op basis van een 
beter doelsaldo. En dat gebeurde na heel 
overtuigende zeges in de laatste duels.

Siveo JO15-1 stelde het kampioenschap veilig 
na een afgetekende 1-9 zege in het slotduel 
in Reeuwijk. De basis was al gelegd in een  
memorabele uitwedstrijd tegen de grote con-
current Cabauw. 

Het kampioenschap van Siveo JO11-1 werd 
nog meer kleur gegeven. Het team bereikte 
in het slotduel tegen Sportlust een score met 
dubbele cijfers. Overtuigender dan 10-0 kan 
het haast niet, maar de jongens fiksten het. En 
ze wilden het ook heel Zegveld laten weten. 
Op hun fiets gingen zij met hun leiders toete-
rend het dorp rond.

Stratenvoetbal, 
weer voor 
iedereen …!

Zaterdag 22 juni 2019 is het weer zover, het jaarlijkse 
stratenvoetbal, de 46e editie. Met dit jaar weer een 
bijzondere bijdrage van Onderlinge Verzekerd. 

     
 

Wij willen er weer een sportieve maar bovenal gezellige 
happening van maken. Met voor de jeugd ook weer de altijd 
spannende penaltyseries en ook een bijzonder muzikaal 
tintje vanaf de namiddag.

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

Houd dus in ieder geval 22 juni vrij. Allereerst om met 
jouw straat mee te doen met het stratenvoetbal (dat is echt 
belangrijker dan winnen). Neem eventueel ook een vriend, 
vriendin of collega mee om het zestal vol te maken. Maar 
zoek het niet in allemaal voetballers van buiten, want dat 
is zeker niet de bedoeling. En denk er nog eens aan dat er 
alleen op sportschoenen (dus geen voetbalschoenen) wordt 
gespeeld. Zie voor de straatvertegenwoordigers het affiche 
in dit blad.

 We rekenen weer op een massale toestroom. 

Dick van den Hoeven 

Siveo JO15-1

Siveo JO11-1
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SIVEO STARTTE 
NIEUWJAAR WEER IN 
DARTSAMBIANCE!

Siveo is het nieuwe jaar weer in een bijzondere ambiance gestart. Za-
terdag 5 januari betraden zo’n honderd darters de tot Dartarena om-
getoverde Siveokantine. Met passende muziek van DJ Bass-B ademde 
het evenement de sfeer die het darten zo kenmerkt. En de spanning 
bleef er in een bomvolle de Beemd tot de late zaterdagavond in. In een 
zinderende finale pakten uiteindelijk de winnaars van vorig jaar, Brain 
Muller en Carl Koster opnieuw de trofee. Zij versloegen Jan Weerheim 
en Henry Jongeneel met 4-2. 

SCOREBORD MET FRAAI 
LED-SCREEN IN GEBRUIK 
GENOMEN !!
Eind december was het dan zover. Het nieuwe scorebord met 
fraaie LED-screen werd officieel in gebruik genomen. Na de 
match tegen SPV vroeg voorzitter Eric van den Hoeven even de 
terechte aandacht. In zijn speech zette hij al die geel-blauwen 
in de picture die hebben bijgedragen aan het best pittige klusje. 
Maar het resultaat mag er zijn en bovenal was er natuurlijk ook 
waardering voor de beide sponsors, BUNNIK VERHUUR EN 
P.E. VIANEN, PAPIER- EN METAALHANDEL. Beide bedrijven 
zijn al betrokkene vanaf het eerste scorebord dat de Beemd 
opsierde. Helaas was Perry Vianen verhinderd maat het luide 
applaus dat John en Ineke Bunnik ten deel viel was zeker ook 
voor hem bedoeld.

COOP bedankt !! 
In het eerste kwartaal van 2019 mocht SIVEO deelnemen aan de 
statiegeldactie van de COOP. Satiegeld kon geschonken worden 
aan onze vereniging, waarop de COOP de inleg zou verdubbelen. 
De JO15-1 was bereid om deel te nemen aan het promotiefilmpje 
van de COOP. De opbrengst is nog niet bekend, maar wij zijn 
uiteraard zeer blij met dit mooie gebaar van de COOP.

Eric van den Hoeven

ALS doelpuntenactie 
reminder
 
De doelpuntenactie t.b.v. ALS is inmiddels in volle gang. Alle lei-
ders hebben hierover informatie gehad. Wij hebben veel reacties 
gehad, maar vanuit sommige teams was er geen reactie gekomen. 
Ook waren er toezeggingen die nog niet binnen zijn gekomen, 
mogelijk is het toch nog aan de aandacht ontsnapt. Het is een 
ontzettend goed doel waar SIVEO graag aan meedoet. Meedoen 
kan nog steeds, voor meer info kan je terecht bij Nick van Ginkel 
of bij Eric van den Hoeven.

Eric van den Hoeven
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Ton, we zouden bij Siveo wel een paar buitentafels willen, gemaakt 
van olievaten. Kun jij dit maken. Zomaar een bij alleskunner Ton van 
Westerop binnengekomen vraagje. En tja, maken dat kan wel, maar dan 
nog effe de tijd vinden. Hieronder het relaas van Ton zelf.

Toch ben ik rond gaan kijken en heb ik wat nagedacht over wat handig is. 
Een vat met een tafelblad is makkelijk maar niet echt handig. Een vat wat 
direct een vuilnisbak is komt beter uit. Maar de kosten moeten beperkt 
blijven. Dus aan de slag gegaan. Op Marktplaats een adresje gevonden 
vlakbij mijn werk met mooie gebruikte olievaten. Deze heb ik open 
geslepen en voorzien van een wat dikkere rand, omdat anders de randen te 
scherp zijn. Op deze rand zijn 4 hoeken geplaatst voor een grote vuilniszak, 
maar omdat je niet altijd grote vuilniszakken hebt, is er een losse opzetstuk 
gemaakt voor kleinere blauwe vuilniszakken. Onderin een paar gaten zodat 
het vocht kan weglopen.  
Dan het blad. Dit moet niet direct kromtrekken bij de eerste regenbui of 
zonnestraal. Ik heb hiervoor gebruikte glaspallets uit Schotland gebruikt. 
Veel werk om schoon te maken maar wel goedkoop. Dit kost niets. Ik wilde 
dat de bladen hun oorspronkelijke uitstraling bleven houden dus niet te 
veel geschaafd. Ook de gaten liet ik erin. De bladen zijn dubbel uitgevoerd 
en voorzien van draadeind. Het is verlijmd met watervaste lijm. Nadeel: ze 
zijn wat zwaarder geworden dan de bedoeling was. In het midden heb ik 
een gat gemaakt. Hierin kan het afval worden weg gegooid.  
De koker is voorzien van een buis (ook een restproduct). Het geheel is 
op een stalen frame gemaakt. (wederom restanten). Samen is het een 
bovenblad wat losstaat op het vat. Anders kan je de zak niet vervangen. 

En het bleek maar weer eens dat er voor een goed Après-ski feest helemaal 
niet geskied hoeft te worden. Een ieder kwam vrolijk uitgedost aan, alsof ze 
direct vanuit de piste in Hinterglemm de kroeg in gleden. De aanwezigen 
kregen bij het entree een welkomstdrankje, waarna DJ Mathijs en DJ Sven 
heerlijk aftrapten. Vervolgens maakte de zon plaats voor de volle maan, 
waaronder de toon letterlijk werd doorgevoerd door DJ Arjan en Bass-B. 
Daarbij was er, naast de vanzelfsprekende vloeibare consumpties, ruimte 
om een verscheidenheid aan broodjes naar binnen te werken. 
Ondertussen waagden sommigen zich aan het oud-Hollandse spijkerslaan. 
Het werd bij een aantal van de deelnemers pijnlijk duidelijk hoe snel de 
fijne motoriek afbrokkelde naarmate meerdere koude rakkers de keel 
hadden gesmeerd. De meters bier zorgden in deze ook voor meters naast 
de spijker slaan. De avond vorderde, iedereen zat er lekker in, kortom: de 
sfeer was weer als vanouds te bestempelen. Tijdens het toppunt werd er ook 
nog even van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal (inmiddels 
ex-)leden van de Activiteitencommissie te bedanken. Stephanie, Lars, Jurn, 
Sharon en Frank, nogmaals dank voor jullie bijdrage de afgelopen jaren! 
Namens de activiteitencommissie willen wij iedereen bedanken die mee 
heeft geholpen om dit feest tot een succes te maken. We nodigen iedereen 
weer van harte uit om bij het volgende evenement aanwezig te zijn. Op 25 
mei spelen onder andere het 1e en het 2e van Siveo’60 een thuiswedstrijd. 
Voor Siveo 1 zal dit tevens de laatste reguliere wedstrijd van het seizoen 
zijn. Reden genoeg om van de 3e (en 4e) helft een feestje te maken.  
Voor muziek en eten wordt gezorgd, dus tot dan!

Namens de activiteitencommissie, Jeffrey Voorend

Het blad is eerst 2x in de scheepslak gezet en daarna 2x in de kras-vaste 
lak. Het frame is 3x in de Hamerite verf gezet. Makkelijk om later bij te 
werken. Daarna is er aan de zijkant een tekst op gezet met een boodschap. 
SPORT IS VREUGDE EN ONTSPANNING. Boven het gat is nog een 
rvs deksel gemaakt. Om regenwater te voorkomen wanneer de tafels niet 
worden gebruikt. Dit deksel hangt aan een draad om te voorkomen dat we 
ze kwijtraken.  
 
Maar dan moeten de vaten nog worden geschilderd. Wie kan dat beter dan 
de kunstenaars van het ATELIER THOMASHUIS. Dus gevraagd of zij deze 
klus op zich wilden nemen en dat vonden ze erg leuk. We hebben ze de 
vrije hand gegeven. Niet standaard geel blauw, maar gezegd: maak er wat 
moois van met eigen fantasie. Nou, dat is gelukt. Alles is geschilderd met 
verf op waterbasis, dus veilig in huis. Als laatste is er een blanke lak laag 
overheen gegaan als extra bescherming. Helaas wisten we niet of het klaar 
was voor het Siveo-Nieuws uitkwam. Dus vandaar BINNENKORT BIJ 
SIVEO. Natuurlijk eren we het Atelier met hun naam aan de andere kant 
van het bovenblad.

De 4 tafels zijn zoveel mogelijk gemaakt van gebruikt en restmateriaal. 
Tevens brengen ze een ontspannen sfeer met zich mee door de leuke 
beschilderingen. We hopen dat iedereen de tafels met respect gebruikt 
zodat we er lang plezier van hebben.

Namens het Horecateam en Thomashuis, Ton van Westerop

BINNENKORT BIJ SIVEO ….
…. FRAAIE BUITENTAFELS !!

APRÈSKIVEO, VANAF DE 
PISTE ZO DE KROEG IN !!
Zaterdag 16 februari jl. was het weer tijd voor het beruchte ApreS-
kiveo-feest!  Vanaf 16:00uur stonden de feestgangers klaar voor de 
tweede editie in huidige vorm. Het zo gewoonlijke grasveld achter 
de kantine werd omgetoverd tot een ware Oostenrijkse feestlocatie 
inclusief zogenaamde “Schirmbar”. 
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

advertentie advertenties



2120 SIVEO NIEUWS
2019/1

SIVEO NIEUWS
2019/1

Fijne herinneringen
Afgelopen maanden zijn twee bekende SIVEO gezichten ons 
ontvallen. Eerst was er het bericht van Jaap van den Berg op 21 fe-
bruari en een maand later op 16 maart René van Vliet. Twee totaal 
verschillende mensen, maar beiden zag ik toch graag langs de lijn 
bij SIVEO. Beide mannen waren gek van voetbal en ik kende ze al 
vanaf het eerste moment dat ik bij SIVEO kwam. 

René kan ik vooral typeren als een hele aardige fijne man, die vanaf 1964 
onafgebroken SIVEO lid is geweest. In het kampioensjaar 1968-1969 kwam 
hij als voetballer uit voor onze hoofdmacht. Maar tussentijds was hij van 
1965 tot 1974 al als secretaris toegetreden tot ons bestuur. Hierna volgde 
een korte uitstap als leider van de dames; hij was feitelijk de pionier voor 
het geel-blauwe damesvoetbal.  Vervolgens ging hij van 1982 tot 1994 we-
derom in het bestuur, eerst als secretaris en later als voorzitter (1988-1991). 
Zijn laatste bestuursperiode was van 1996 tot 1998. Daarnaast verrichtte 
René ook vaak hand en spandiensten op de trainingsvelden bij de jeugd. 
Kortom een man met een echt SIVEO hart. Vorig jaar mocht ik René 
samen met Bram een bos bloemen aanbieden namens de vereniging ter ere 
van zijn 80e verjaardag. Dat zijn voor mij de mooiste momenten van het 
voorzitterschap.

       
Even een bakkie koffie werd al gauw twee uur kletsen over zijn (klein-) kin-
deren, de Meije, maar vooral ook over voetbal met de bijbehorende anek-
dotes. René kwam met regelmaat bij SIVEO 1 kijken en dronk dan graag 
nog even een bakkie koffie in de bestuurskamer mee. Met enige regelmaat 
rij ik nog door Bodegraven langs zijn huis met het markante schip achter 
het raam. Ook dan gaan mijn gedachten weer even terug in de tijd. Zijn 
opgewekte humeur, zijn joviale toenadering en zijn toewijding aan SIVEO. 
Met 23 bestuursjaren was hij niet voor niets Lid van Verdienste. 

De mooie herinneringen zullen altijd blijven.      

Eric van den Hoeven

Jaap zagen we de laatste jaren steeds minder vaak, maar in Woerden 
kwam ik hem toch nog regelmatig tegen op het bankje op de West-
dam. Steevast begroette hij mij met “dag voorzitter” en als één van zijn 
buurmannen hem niet kon volgen dan legde hij graag en enthousiast uit 
dat hij mij van SIVEO kende. Een markante man, die in de jaren ’70 net 
na het eerste kampioenschap in de hoofdmacht uitkwam en in de jaren 
’80 veelvuldig als leider en trainer op de SIVEO velden was te zien. Even 
langs het bankje lopen op de Westdam doet mij nu toch even terugdenken 
aan vroeger jaren.

KOOS VAN ZOEST WORDT DE 

NIEUWE TRAINER VAN SIVEO !

Koos van Zoest wordt vanaf het seizoen 2019/2020 de nieuwe 
hoofdtrainer van Siveo. De 57-jarige Bodegraver is in de regio 
bepaalde geen onbekende. Nadat hij zijn sporen had verdiend 
als voetballer in de hoofdmacht van onder meer Alphense Boys 
heeft hij daarna de technische leiding gevoerd bij verenigingen 
als Unio, Sportlust en laatstelijk Nieuwkoop. Siveo haalt 
hiermee dus een zeer ervaren hoofdcoach in huis en heeft er 
alle vertrouwen in dat hij kan slagen in de komende mix van de 
huidige selectiekern en de aankomende jeugd.
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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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STRIJD OM DE PRIJZEN 
BIJ DE JEUGDBINGO
Na weken zorgvuldige voorbereiding was het vrijdagavond 1 febru-
ari weer zover, de jeugdbingo 2019. We hadden afgesproken dat we 
om 19.00 uur starten met het klaar zetten van de spullen, dit geeft 
voldoende tijd voordat de deelnemende teams om pakweg 19.30 
uur arriveren, tenminste dat hoopten we stiekem.

We hadden al gezien dat ze aan het verzamelen waren nabij de brug van de 
Coop en zo rond 19.15 uur betreden de dames van de MO-13 enthousiast 
en luidruchtig de Siveo kantine. Direct na binnenkomst worden de prijzen 
zorgvuldig door de dames beoordeeld, er wordt zelfs mee geholpen om de 
prijzen op de juiste plek te zetten.
Na goedkeuring van het team nemen de dames plaats aan de grote teamta-
fel nabij de bar. Ook de andere teams beginnen langzaam binnen te drup-
pelen en nadat iedereen zijn plekje heeft gevonden worden de spelregels 
uitgelegd .
Namelijk bij bingo van de onderste en bovenste rij zijn er kleinere prijsjes te 
winnen en bij een volledig goed ingevulde bingo kaart mag je iets uitzoeken 
bij de grotere prijzen. En natuurlijk niet vergeten om na iedere ronde je 
naam invullen op de achterzijde van je kaart en inleveren zodat je kans 
maakt op de hoofdprijs.
Het is hoog tijd om te beginnen. Normaliter zijn Joost en Bernie onze vaste 
krachten, Bernie draait dan de ballen rond en Joost noemt vervolgens de 
cijfers op. Omdat Joost is geopereerd is hij dit keer echter niet aanwezig, 
als vervanger is Sigrid aangetrokken en alsof dit gewoon bij haar dagelijkse 
werkzaamheden behoort noemt Sigrid feilloos de cijfers op.
Al snel vallen de eerste prijzen. Bij een valse bingo zijn Sigrid en Bernie 
echter heel streng. Als straf mag de desbetreffende persoon voor de hele 
zaal een liedje zingen, Hugo uit de JO-14 weet nu hoe dit gaat. 
Als het gezellig is dan gaat de tijd ook heel snel. Zo rond 21.00 uur is 
het hoog tijd om uit de pan met ingevulde bingo kaarten een winnaar te 
trekken. We gaan met deze pan naar het inmiddels aanwezige publiek, 
een willekeurig persoon trekt een kaart, dit doen we 3 x en de winnaar 
mag vervolgens een leuke prijs uitkiezen. Er is ook een super hoofdprijs 
en de gelukkige winnaar hiervan is Indy uit de MO13, zij wint 2 bioscoop 
kaarten.

We kunnen terug kijken op een hele leuke geslaagde avond. Iedereen be-
dankt voor jullie aanwezigheid. Sigrid en Bernie bedankt voor het in goede 
banen leiden van de bingo en wat is een bingo zonder leuke prijzen, Sonja 
nog bedankt voor het regelen van deze prijzen 

Jan de Jong (jeugdcommissie)

KNAKWORSTOERNOOI MET  

KNETTERBALLEN EN GRONDBLOEMEN

De voetbalstart op de Beemd is volgens traditie voor de jeugd met het 
Knakworsttoernooi. Zij waren zaterdagmorgen weer uitgedost met fraaie 
teamnamen. Uiteindelijk waren de winnaars De Knetterende Knetterballen 
(bij de jongsten) en de Gloeiende Gondbloemen  (bij de oudere jeugd). 

Het team van de Knetterende Knetterballen bestond uit: Brent van Dam 
(JO7), Siep Ton en Dilan Brak (JO8), Owen van Dam (JO9), Bram Pak 
(JO11-2), Mike Kuijer en Stef Franssen (JO11-1) met Teamcaptain Mike 
Voorend.

Voor de Gloeiende Grondbloemen kwamen in het veld:  Juup Ton (JO12, 
extern) , Remco van Vliet en Menno Vergeer (JO13), Bastiaan Maat en 
Lennard van der Wind (JO14), Stan van den Hoeven (JO15)en  Lotte van de 
Weerd (MO13) met als teamcaptain Gerwin Verlaan

Klaverjassen 
Uitslag 21 december 2018  
1. Cor van Amerongen en Jan van Amerongen  5979 punten 
2. Nel van der Vaart en Cees Methorst  5322 punten 
3. Jan de Kruijf en Hans van Guldener  5281 punten 
4. Aartjan Ton en Frank van der Vaart  5001 punten 
5. Ria de Kuijper en Adri Bonewald  4996 punten 
P. Henk Baars en Kees Machgeels  3349 punten

Uitslag 18 januari 2019  
1. Rina van Leeuwen en Maarten van der Vaart   5356 punten 
2. Bep van Amerongen en Bram Angenent  5168 punten 
3. Aartjan Ton en Frank van der Vaart  5154 punten 
4. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven  4819 punten 
5. Ria de Kuijper en Adri Bonewald  4452 punten 
P. Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven  3519 punten

 
Uitslag 15 februari 2019 
1. Frank van der Vaart en Aartjan Ton  5384 punten 
2. Maarten van der Vaart en Rina van Leeuwen  5333 punten 
3. Henk van Amerongen en Hans Overkamp  5060 punten 
4. Ria de Kuijper en Adri Bonewald   4664 punten 
5.Bert Ton en Jim Hovorka  4587 punten 
P. Nel van der Vaart en Cees Methorst  4022 punten

Uitslag 15 maart 2019 
1. Eric van den Hoeven en Jan van Amerongen  5259 punten 
2. Gerrit en Alie de Jong  5075 punten 
3. Dirk de Jong en Gerrit van der Wel  4827 punten 
4. Henk van Amerongen en Hans Overkamp  4794 punten 
5. Nel van der Vaart en Cees Methorst  4782 punten 
P. Ria en Riet van Vliet  3915 punten

De laatste klaverjasavond van het seizoen is op 17 mei 2019.

Dick van den Hoeven

Er is de afgelopen maanden weer volop geklaverjast op de Beemd.
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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

HIER UW
ADVERTENTIE?

INFORMEER NAAR  
DE MOGELIJKHEDEN

Stuur een e-mail naar  

ledenadministratie@siveo.nl
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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 1 - Woerden 1

01-12-2018

0-1

Sporthuis Woerden 

Jeroen Groot Bruin-
derink

laatste man 

spits 

Feyenoord 

Luuk Blonk

Sjoerd Blonk

Luuk Blonk 

ik kreeg een mooie 
bal met alle namen 
van de Siveo spelers 
erop 

dat ik zelf scoorde 

jazeker 

voetballen & gamen 

patat, pannenkoe-
ken pizza, poffertjes 

het was een erg 
leuke middag 

Siveo 1 - SPV 1

15-12-2018

3-1

Bloemenhuis 
Pietersen

Miguel van Dam/
Petra Woerde/
Adam Lyndersay

aanvallende mid-
denvelder

aanvallende mid-
denvelder of spits

Siveo en Ajax

Frenkie de Jong

Owen van Dam

Luuk Blonk en 
Martijn Verlaan

de warming-up 

het eerste doelpunt

ja, rustig de keeper 
uit gedribbeld

voetballen, buiten 
spelen en gamen

pizza

De soep van Koos 
was lekker en de 
jongens zijn aardig

Siveo 1 - WDS 1

16-02-2019

3-4

Hanswijk markt-
kramen b.v.

Miguel van Dam/
Petra Woerde/
Adam Lyndersay

middenvelder 

middenvelder

Feyenoord 

Lionel Messi 

Erik Streng en 
Patrick de Jong 

Erik Streng 

aftrap 

toen het 3-0 stond 

ja 

voetballen en met 
dieren spelen  

kip hawaï met 
mihoen  

alle spelers en 
begeleiders bedankt 
voor de leuke mid-
dag 

Siveo 1 - Kamerik 1

16-03- 2019

1-5

Patrick van den  
Hoeven Transport

Miquel van Dam/
Petra Woerde/
Adam Lyndersay 

verdediger
is er iets leuker dan 

verdedigen

Duh, Siveo  
natuurlijk

geen idee

Ward Franssen/
Donna Franssen/
Blanca Franssen 

Erik Streng 

het laatste deel in 
de kantine en dat ik 
die mooie bal kreeg

Het eerste siveo 
doelpunt (mike v/d 
Steen ) 
ja, in de rebound

voetbal, polsstok-
springen, veldrij-
den, gamen, poolen

kaiserschmarrn

winterkampioen ge-
worden en nu zijn 
we hoger ingedeeld. 
Dat is hard werken, 
maar mooi gelijk 
gespeeld tegen 
Rohda 

Siveo 1 - Rijnstreek 1

19-01-2019

9-0

Patrick van den 
Hoeven Transport 

Miguel van Dam/Petra 
Woerde/Adam Lyn-
dersay

rechts midden

rechts midden

Ajax

Joeri Splinter en 
Noud Verweij

Mike van der Steen

Martijn Verlaan

de warming-up

de penalty van de kee-
per (die gemist werd)

ja ik dribbelde hem 
over de doellijn

voetbal, gamen en F1

patat

Siveo 1 - Vep 1

02-03-2019

1-2

Holland kaascen-
trum 

Miguel van Dam/
Petra Woerde/
Adam Lyndersay

keeper 

spits 

Juventus 

Ianis Hagi

Sam Berghoef 

Sjoerd Blonk

dat ik een mooie 
bal kreeg en AA 
drankjes 

de 1-0

ik wilde de keeper 
uitschakelen maar 
ik scoorde wel 

Voetbal, gamen 

poffertjes 

het was erg leuk erg 
jammer dat siveo 
heeft verloren 

Corné  
Kemp

Ian  
van Dam

Bas  
de Jong 

Stef  
Franssen

Dave  
van der Born

Mike  
Kuijer 

Pupillen van de week
SIVEO JO9-1…
…… MET PLEZIER 
STEEDS EEN  
KLASSE HOGER

De spelers van dit team op een rijtje:
Owen van Dam: Vaak in de achterste regionen te vinden. Op het doel of in 
de verdediging is waar hij tot zijn recht komt. Gebruikt steeds vaker zijn lijf 
in de strijd, waardoor hij het de tegenstander lastig maakt. Zijn harde schot 
komt goed van pas.
Sem Donselaar: Is vaak voorin te vinden en pikt daar regelmatig zijn doel-
punt mee. Maar hij is ook aan het wennen op het middenveld, zodat hij zijn 
loopvermogen weer meer kan gebruiken. 
Seb van Eijk: Een harde werker. Staat meestal middenvelder, maar kan 
eigenlijk op alle posities ingezet worden. Houdt goed het overzicht over het 
spelletje, waarmee hij al menig lastige situatie gered heeft. 
Toby van Ginkel: De rots in de branding in de verdediging, maar ook op het 
middenveld en het doel kun je op hem bouwen. Houdt het overzicht en rust 
in het spel. 

Mathijs Muller: Zijn vaste plek is links op het midden. Hier was het even 
zoeken, maar de tegenstander krijgt het steeds lastiger. Hij is niet bang en 
daarom ook wel op het doel te vinden. 
Nesri Sarrou: Staat zijn mannetje achterin en op het middenveld. Tegen-
standers hebben het maar wat lastig om hem te passeren. Heeft een goed 
overzicht en heeft met zijn harde schot al best wat afstandsdoelpunten 
gemaakt.
Luuk Weststrate: Een zeer gedreven speler. Staat vaak rechts, waar hij zelf 
scoort of de voorzetten geeft. Zijn loopvermogen is groot, hij staat vaak 
ook weer snel achterin om mee te verdedigen, wat veel doelpunten van de 
tegenstander voorkomen heeft. 

Kort samengevat, een team met potentie, waar we trots op zijn!

Nick en Els

De JO9-1 is een gedreven groep jongens bij elkaar, die in een goede sfeer 
met elkaar samen trainen en spelen. Aan het begin van het seizoen zou er 
gestart worden in de 7e klasse, maar de uitslagen van de bekerwedstrijden 
waren zó hoog in ons voordeel dat er een klasse hoger aangevraagd werd. 
In de eerste seizoenshelft in de 6e klasse is er heel veel gescoord, goed geoe-
fend in overspelen en stond het plezier voorop. 
Door het vele scoren zijn we in de tweede competitiehelft wederom een 
klasse hoger ingedeeld. 
De 5e klasse is een klasse apart. Met uitslagen die alle kanten op gaan. 
De eerste wedstrijden liepen minder goed, met soms grote cijfers werd 
er verloren. Maar dit tij lijkt inmiddels gekeerd. Er wordt weer heel goed 
overgespeeld, de rust is terug en de overwinningen ook (soms zelfs met 
dubbele cijfers!).

GEFELICITEERD
 
Onze gelukwensen gaan naar:
- Robin en Ashley van Luinen bij wie op 10 januari 2019 een 
zoon is geboren. Het broertje van Liam noemen zij Jamie.
- Mike en Lieke Verhage met de geboorte van een dochter op 5 
februari 2019. Het zusje van Sepp heet Loïs.
- Martin en Evelien Hoogerbrugge die op 5 maart 2019 papa 
en mama werden van een zoon. Het broertje van Hidde wordt 
Luuk genoemd. 

ACTIVITEITEN  
JEUGDCOMMISSIE
Onderstaande activiteiten staan nog op de  
kalender v/d jeugdcommissie 
 
25-05-2019  puppy toernooi 
07-06-2019  spellenavond/slaapfeest 
21-06-2019  pupil van de weekwedstrijd tegen Siveo 1
28-06-2019  poldersport 
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• Haal & Breng Service 
• uitproberen
• snelle reparaties
• Uitgebreid aanbod 
  nieuwe fietsen

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

Robert Beukers

T. 06 232 470 51
info@beukersschilderwerken.nl

www.beukersschilderwerken.nl
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HOOFDSPONSOR SIVEO 1


