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Siveo Nieuws
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

van de redactie
Wij waren het niet gewend maar de 
laatste weken van het seizoen was het 
op de Beemd rustig, feitelijk te rustig. 
Het lukte onze vlaggendragers dit keer 
namelijk niet om de nacompetitie te 
bereiken, het seizoen was gewoon te 
wisselvallig. Maar elders in ons cluppie 
waren er wel leuke resultaten. Wat te 
denken van de JO8-1 die op heel fraaie 

wijze de finale van de KNVB-beker bereikten en trots het zilver 
kregen omgehangen. En ook het kampioenschap van het veel sco-
rende JO11-2 mocht er zijn. 

Maar vervolgens was het met de rust aan de Milandweg ook hele-
maal gedaan toen we een heerlijk Stratenvoetbal beleefden. Voor 
mijzelf eindigde dat evenement nog met een complete verrassing 
toen direct na de prijsuitreiking door Eric aandacht werd gevraagd 
voor een KNVB-vertegenwoordiger. Ik stond perplex dat hij zich 
plots tot mij ging richten en mij de ZILVEREN SPELD van de 
KNVB ging uitreiken. 

In dit Siveo Nieuws onder meer verder aandacht voor: 
• Activiteiten bij de jeugd, waaronder de Spellenavond  

en de wedstrijd van de weekpupillen tegen Siveo-1
• de kennismaking met de nieuw hoofdtrainer  

Koos van Zoest op de Beemd
• een “Babbeltje” met Davy Lekx, al jaren een bekend  

gezicht voor de puppy’s binnen Siveo
• de Trainingshal die met steun van “Trouw aan Geel-Blauw” 

wordt aangepakt
•  bijzonder geslaagde acties van COOP en ALS,  

die mede de kantine-uitbouw mogelijk maakten
• de eerste Toppers die al daadwerkelijk met de uitbouw  

aan de slag zijn gegaan
• de voorbereidingen voor het Sivestival op zaterdag  

7 september (het draait dit keer om de “Hollandse Helden”)

Wij hopen jullie na een fijne vakantie weer fris aan te treffen voor 
een nieuw uitdagend seizoen. 
 
Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

 
Deadline volgende inleverdatum:
5 september 2019

van de voorzitter
Het seizoen zit er weer op. Zoals elk 
jaar stond het seizoen weer bol van 
mooie en minder mooie momenten. 
Zo werden de JO15-1 en JO11-1 
najaarskampioen en werd de JO11-2 
voorjaarskampioen, daarbij stond 
ook de JO8-1 in de bekerfinale. Maar 
voetbal is ook leuk als je geen kam-
pioen wordt, getuige de vele andere 

teams die met veel plezier hun wedstrijden hebben afgewerkt. 

SIVEO 1 draaide helaas een minder seizoen, ongelukkige 
nederlagen in het voorjaar bleken uiteindelijk de nekslag voor 
het team van Björn. Erg jammer, daar wij Björn een leuker 
afscheid hadden gegund. Niet alleen Björn zwaait af bij SIVEO 
1, ook leider Tommie, vlagger Martin en Mike van der Steen 
keren volgend jaar niet terug bij het eerste. Tegelijkertijd is ook 
afscheid genomen van Wiljo, maar hopelijk plakt hij er alsnog 
een jaartje achteraan. Verheugd zijn wij wel dat de staf voor 
komend seizoen toch weer rond is gekomen, hierbij alvast veel 
succes gewenst voor komend seizoen.

Het Stratenvoetbal is zoals gewoonlijk onze seizoenafsluiter en 
deze is traditiegetrouw weer met groot succes verlopen. Dick 
van den Hoeven, de organisator van het eerste uur is na afloop 
zelfs gehuldigd door de KNVB voor zijn vele vrijwilligerstaken 
en het organiseren van het Stratenvoetbal in het bijzonder. Dick, 
nogmaals van harte gefeliciteerd met de zilveren waarderings-
speld van de KNVB.

Zeker het vermelden waard zijn ook de succesvol verlopen ac-
ties. De COOP statiegeld actie leverde maar liefst €1.851 op en 
de “scoren voor ALS sponsor actie” was zelfs goed voor €2.010. 
Zie hierover elders in dit blad. 
Waar het seizoen voor velen eindigt, daar zijn anderen achter 
de schermen nu al weer druk met de voorbereidingen voor 
komend seizoen. De show must go on! Bij deze wil ik graag alle 
vrijwilligers bedanken die dit seizoen voor onze club hebben 
klaar gestaan.

Ik wens iedereen alvast een hele fijne vakantie en heet jullie 
vanaf augustus weer graag welkom op De Beemd.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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STRATENVOETBAL 
MET KNVB-ONDER-
SCHEIDING 
De 46e editie van het Zegveldse stratenvoetbal was weer een groot 
succes. De weersomstandigheden werkten mee en de honderden 
deelnemers maakten er weer een sportief en sfeervol evenement van.
Bij de jongste deelnemers ging de winst naar de Nieuwstraat dat met 
4-0 zegevierde over de Beatrixstraat. Bij de oudere jeugd moesten er 
penalty’s aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen omdat de 
Hoofdweg en de Meije in de finale op 1-1 bleven steken.  
Uiteindelijk pakte de Hoofdweg de jeugdtrofee.  

Bij de senioren een uiterst spannende ontknoping. Net voor het laatste fluit-
signaal kwam de Broeksloot nog op gelijke hoogte met de Alexanderstraat 
(1-1). En de Broeksloot greep uiteindelijk na strafschoppen de Straattrofee. 

In de strijd om de penaltytrofee kwam in beide leeftijdscategorieën een 
meisje als winnaar uit de finale. Bij de jongsten schoot Marloes Schalkwijk 
alles raak en bij de oudere jeugd was het Sanne Balvert die alle andere 
jongens en meisjes aftroefde.

Tenslotte was er een grote verrassing voor mijzelf toen ik bij het slotak-
koord werd onderscheiden met DE ZILVEREN SPELD VAN DE KNVB. 

Dick van den Hoeven

Dank voor  
de bijzondere  
onderscheiding 
Wat heeft het mij totaal verrast aan het slot van het weer zo heerlijk 
verlopen Stratenvoetbal. In de hectiek rond de prijsuitreiking en 
andere afrondende plichtplegingen werd er plots aandacht gevraagd 
voor een KNVB-vertegenwoordiger. Het bleek hun ambassadeur Jan 
Christiaan Goudbeek te zijn en het bleek dan ook nog om mijzelf te 
gaan. Ik stond perplex dat hij zich plots tot mij ging richten en een 
aantal activiteiten ging opsommen die voor de KNVB aanleiding 
vormden om mij te onderscheiden met de ZILVEREN SPELD. 

Activiteiten die ik gewoon met heel veel plezier doe. Zo herinner ik me 
inderdaad de door hem genoemde opstart van het pupillenvoetbal in 
KNVB-verband. Met wat pioniers uit andere regio’s gingen we midden jaren 
zeventig voor het eerst vorm geven aan een competitie voor de 8 tot 12 
jarigen. Met veel voldoening denk ik nog altijd terug aan die periode waarin 
ik bijzonder fijne contacten heb mogen leggen en ook later heb mogen 
onderhouden met vertegenwoordigers van vrijwel alle clubs uit de regio. 
Een ander fenomeen dat Goudbeek aanroerde is het Siveo Nieuws dat ik 
midden jaren zestig ben opgestart en nog steeds met heel veel genoegen sa-
menstel. De meeste verenigingen hebben zo’n clubblad ter ziele laten gaan, 
als zijnde niet meer van deze tijd. Ik denk dat het echter nog steeds een 
functie kan vervullen, zeker nu het inmiddels bij alle Zegveldse gezinnen 
in de brievenbus rolt. Het neemt echter niet weg dat we uiteraard ook actief 
moeten zijn met alle andere moderne communicatiemiddelen, en daar 
pleeg ik ook graag een steentje aan bij te dragen. 
En dan pakte ten slotte Goudbeek er ook het Stratenvoetbal uit, waarvan 
hijzelf even de sfeer kon proeven. Ik ben dat midden jaren zeventig gestart 
om het seizoen in een gezellige sfeer af te sluiten. In eerste aanleg werden 
kleine teams (zestallen) samengesteld met in ieder team deelnemers uit 
onze verschillende geledingen (senioren, dames en A). Dat was een groot 
succes en ik wilde mogelijkheden benutten om ook niet Siveoleden te 

laten meedoen. Vandaar dat we zijn gekomen tot het ook thans nog bestaande 
Stratenvoetbal. Een uiterst sfeervol evenement en dat merk je ook bij nieuwko-
mers/buitenstaanders die zich vervolgens niet zelden aansluiten bij onze mooie 
vereniging. 
Natuurlijk heeft de KNVB-onderscheiding mij bijzonder verrast en geeft het mij 
uiteraard een fijn gevoel. Maar zoals ik al ter plekke aangaf is het wat mij betreft 
een onderscheiding voor Siveo in bredere zin. Om slechts enkele voorbeelden te 
noemen. Wat ben ik zonder de hulp van al die andere enthousiaste geel-blauwen 
bij hetgeen bijvoorbeeld werd genoemd over het Stratenvoetbal en Siveo Nieuws. 
Zo assisteert Jannie Verhage bij het Stratenvoetbal al ruim 40 jaar met veel verve 
en gevoel de microfoon en worden de veldjes al tientallen jaren in orde gebracht 
onder leiding van alleskunner en allesdoener Leo Pouw (zie ook elders in dit 
blad). En wat te denken van de bijdrage die Margriet Vermeij al vele jaren levert 
voor Siveo Nieuws met haar welbekende “Babbeltje”. Het zijn slechts enkele 
voorbeelden, en daar moet je altijd mee uitkijken. Er zijn nog zoveel andere 
(vaak stille) bikkels, vooral op terreinen waar ik dan wat minder bij betrokken 
ben. Eigenlijk wil ik de onderscheiding dan ook heel graag opdragen aan al die 
geel-blauwen die ervoor zorgen dat ons cluppie zo lekker draaiende blijft. En dat 
hopelijk nog voor lange tijd.

Dick van den Hoeven
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Hoofdweg 56 - 3474 JG - Tel. 0348 - 691220 
schilder@beukers.info

Beukers
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Helsinkilaan 8, 3446 AH Woerden
Tel. 034-849 5128
www.saa.nl/boogaard

Zakelijke en particuliere verzekeringen
Pensioen- en hypotheekadvies
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KOOS VAN ZOEST MAAKT 
KENNIS OP DE BEEMD !
De nieuwe hoofdtrainer van Siveo, Bodegraver Koos van Zoest, 
heeft maandagavond 17 juni kennis gemaakt met de Siveo-
selectie. In een uiterst ontspannen zomeravondsfeer werden 
de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen uitgesproken. 
Aanwezig was ook de nieuwe keeperstrainer Marco Gerrits uit 
Woubrugge. Toegetreden tot de technische staf zijn leider Hans 
Bregman en grensrechter Edwin Hoogerbrugge. De start van de 
trainingen is op dinsdag 13 augustus en de eerste oefenmatch 
staat gepland op zaterdag 24 augustus tegen VOP, het team van 
de oud Siveocoach Herman Verrips. In de eerste editie van het 
volgende seizoen zullen we ongetwijfeld nader kennis maken 
met de nieuwe hoofdcoach Koos van Zoest.

Dick van den Hoeven

Gefeliciteerd!!! 
Onze gelukwensen gaan naar: 
- Erik Streng en Kim Verhage met de geboorte van hun dochter op 
11 juni 2019. Het zusje van Dayne noemen zij Nora. 

Veel geluk namens het hele geel-blauwe cluppie.

TRAININGSHAL 
AANGEPAKT MET 
STEUN VAN 
…… TROUW AAN 
GEEL-BLAUW
…… EN DE STILLE 
BIKKELS !!

Zo gaat het dus ook bij 
Siveo … 
De nieuwbakken coach maakte bij zijn entree op de Beemd met-
een kennis op een wijze die hem ook leek aan te spreken. Toen 
hij nog een keer vroeg of er naar aanleiding van de voetbalpraat-
jes over en weer bij de selectie nog vragen waren was het prompt 
barman Leo Pouw die uit een onverwachte hoek de aandacht 
opeiste. Hij vroeg de selectiespelers iets heel anders, hij vroeg 
om hulp bij het klaar maken van de veldjes voor het Stratenvoet-
bal, met ook nogal wat sjouwwerk. En tegenover een geel-blauwe 
clubman als Leo Pouw kan men natuurlijk geen “neen” zeggen. 
Een aantal selectiespelers hielpen Leo de avond erop in de stro-
mende regen om de kwartveldjes speelklaar te maken. Zo uniek 
zit Siveo in elkaar en zulk teamwork in ons geel-blauwe cluppie 
sprak ook Koos van Zoest wel aan. 

Dick van den Hoeven
 

Klaverjassen 
Er is in april en mei nog twee keer geklaverjast op de Beemd. 
De uitslagen waren als volgt:
 
Uitslag 19 april 2019
1. Henk van Amerongen en Hans Overkamp 5098 punten
2. Eric van den Hoeven en Jan van Amerongen 4977 punten
3. Jan de Kruijf en Hans van Guldener 4929 punten
4. Aartjan Ton en Frank van der Vaart 4919 punten
5. Ineke Voorend en Leo Pouw 4847 punten
P. Dirk de Jong en Gerrit van der Wel 3934 punten

Uitslag 17 mei 2019 
1. Riet en Ria van Vliet 5385 punten
2. Bep van Amerongen en Bram Angenent 5200 punten
3. Nel van der Vaart en Cees Methorst 5138 punten
4. Ineke Voorend en Leo Pouw 4861 punten
5. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven 4840 punten
P. Dirk de Jong en Gerrit van der Wel 3570 punten

De eerste klaverjasavond van het nieuwe seizoen is  
op 21 september 2019.

Dick van den Hoeven

De hal is al een tijdje geleden geplaatst. Eerst gebruikt bij defensie, 
+/- 30 jaar geleden geplaatst bij Siveo.  Vele wedstrijden en trainingen 
door menig team zijn hierin gespeeld. De pups krijgen hier hun eerste 
oefeningen, de senioren hebben het al snel te koud ‘s avonds en vluchten 
hier naar toe. Kortom: een uniek toevluchtsoord voor vrijwel alle geel-
blauwen. Maar hoe houden we dat ook echt een beetje in stand?

Nadat 1 ½ jaar geleden zo’n flinke storm over het terrein heeft huisgehou-
den bleek na een toevallige inspectie dat de nagels uit het dak kwamen. 
Geen goed teken. Er werd overleg gevoerd. Wat gaan we doen. Terugslaan 
alleen is geen optie. Alles vervangen: daar word je al moe van als je er over 
nadenkt. Zo’n 12.000 nagels zullen er wel in zitten. Deze er allemaal uittrek-
ken is al een klus van weken als je het ‘s avonds moet doen. De oplossing 
was om rvs bouten er boven te schroeven. Niet bij elke nagel maar om de 
drie stuks. Dan blijven er nog 4.000 over. Eerst gaatje boren, dan schroeven. 
Bij diverse bedrijven is een offerte opgevraagd en uiteindelijk is bij Gerritse 
een bestelling geplaatst. En toen was het wachten. Wat een slecht weer. 
Uiteindelijk werd het iets beter en werd dit voorjaar aangevangen met het 
vastzetten van het dak. Mede met hulp van Sjoerd Blonk zijn de 4.000 gaten 
geboord en de schroeven in het dak gedraaid. Tevens zijn 2 polycarbonaat 
platen vervangen. Deze waren gebroken en dus lek. Nu moeten we niet ver-
geten dat Bram op de preekstoel zat. Want 4.000 bouten betekent ook 4.000 
losse ringen en rubbers op de bouten zetten want deze waren los meegele-
verd. Gelukkig moest hij nergens heen en had hij alle tijd van de wereld.
In overleg met Trouw aan Geelblauw is vervolgens besloten dat het onder-
houd van de hal financieel wordt gesteund door deze trouwe groep.  Niet 
alleen het dak moest worden verstevigd, ook moest er extra zand onder de 
kunstmat. Iedereen weet dat deze regelmatig verzakt. Deze klus is door de 
stille bikkels Kees Methorst, Jaap Muller, Rinus Hoogebrugge en Bram An-
genent uitgevoerd. Er was al zand voor de toiletverbouwing aanwezig dus 
een paar meter verder met behulp van de door John Bunnik beschikbaar 
gestelde schoffel is deze klus geklaard. Ook worden de randen weer vast-
gezet voor een veilig potje voetbal. Via deze weg wil ik iedereen er nog wel 
op wijzen dat we niet vrolijk worden van het steeds opzettelijk schieten van 
de bal tegen de wanden van de hal. Het is natuurlijk stoer naar je vriendjes 
maar de wanden gaan er stuk van…..   Het is slecht voor de stalen platen. 
Deze raken krom, vervormd en uiteindelijk is lekkage de volgende stap. 
Niet doen dus. Jullie begrijpen dat dit vooral buiten de hal gebeurt. Binnen 
is deze daarvoor afgetimmerd met houten platen. De volgende onderhouds-
klus van de hal is ook al in zicht. De houten palen bij de grote schuifdeuren 
zijn aan de onderkant deels verrot. Deze zullen met steun van Trouw aan 
Geelblauw onderhanden worden genomen. 

Hoe we dit gaan aanpakken is nog gesprekstof op het moment van schrij-
ven. Het is nodig, dat staat vast. Met het onderhoud aan ons onroerend 
goed hopen we nog lang gebruik te kunnen maken van deze fijne hal. Een 
hal waar andere verenigingen jaloers naar kijken. Want wie heeft er nu een 
eigen hal? 

Wees zuinig op de hal en heb vooral veel voetbal plezier.

Namens het onderhoudsteam,
Ton van Westerop

NB Laten we de niet genoemde andere bikkel Ton van Westerop niet verge-
ten. Hij was bijna niet van het dak af te slaan.

Jullie warme belangstelling tijdens haar ziek zijn en na het  
overlijden van mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma

Gerda Jansen-van Deursen

hebben wij als heel bijzonder ervaren.

Hartelijk dank voor alles wat jullie 
daarin voor ons hebben betekend.

Koos Jansen,
kinderen en kleinkinderen 
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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

Sporthuis.nl Woerden
Rijnstraat 50

3441 BV Woerden

Bestel jouw SIVEO ‘60 tenue nu via Sporthuis.nl
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Heeft VAR 
ingegrepen bij 
pupillen van de 
week tegen 
Siveo 1 ?
 
Vrijdagavond 21 juni was het weer tijd voor de wedstrijd 
van Siveo 1 tegen de pupillen van de week. Voordat er 
gevoetbald wordt, wordt altijd eerst samen patat met een 
snack gegeten. De zon scheen, dus werd er besloten lekker 
buiten te eten. De eerste kinderen arriveerden rond 17:45u. 

EEN EERSTE  
GESLAAGDE  
EDITIE VAN DE 
SPELLENAVOND !!
 
Voor de Jeugdcommissie was het een spannende avond, want 
in plaats van het gebruikelijke slaapfeest werd er dit keer iets 
nieuws georganiseerd, namelijk een spellenavond. Maar liefst 
34 kinderen uit de teams JO7 t/m JO11 hadden zich hiervoor 
opgegeven. Het werd uiteindelijk een leuk succes. 

Zo rond zes uur was bijna iedereen aanwezig. De patat arriveerde en de 
snakcs en de frisdrank stonden ook al klaar. Zoals altijd, werd er goed 
gegeten van de patat en de snacks, alles ging makkelijk op. Na het eten 
werd er gelijk om een bal gevraagd door de jeugdspelers. Daar kwamen ze 
natuurlijk voor, een potje voetballen tegen de spelers van Siveo 1. De spelers 
van Siveo 1 stonden nog wat lekker in de zon te praten. Die hadden nog niet 
zo’n haast. Ondertussen is ook Bjorn gearriveerd. Voor deze gelegenheid is 
hij de scheidersrechter en niet de trainer.

Eindelijk is het zover, de opstellingen zijn gemaakt en de tactieken zijn 
besproken, de wedstrijd kan beginnen. Ondertussen zijn er ook ouders 
aanwezig om de pupillen aan te moedigen. Er is afgesproken dat er ongeveer 
2x20 minuten gespeeld gaat worden. Zodra de wedstrijd begint is iedereen 
gefocust. De pupillen willen maar één ding en dat is winnen en Siveo 1 wil de 
wedstrijd van vorig jaar doen vergeten (9-8 voor de pupillen). Het spel golft 
heen en weer over het veld, ze doen niet voor elkaar onder. Uiteindelijk is het 
Siveo 1 die op voorsprong komt. Maar dit duurt niet lang. Door een mooi 
afstandsschot van de pupillen (waarbij de keeper kansloos is), staat het 1-1.  
Als we gaan rusten is de stand 2-3 voor de pupillen. Vlak na de aftrap van 
de 2e helft scoren de pupillen weer.  Je merkt dat Siveo 1 een tandje heeft 
bijgeschakeld. Ze willen niet verliezen. Doordat Siveo 1 vol op de aanval gaat 
krijgen de pupillen de gelegenheid te counteren, wat ook volop gebeurd. Als 
het eindsignaal klinkt is de stand 6-7 voor de pupillen maar er wordt ook 
gezegd dat de eindstand 7-7 is. Waarschijnlijk heeft de VAR nog ergens iets 
gezien en de stand aangepast. 

Na de wedstrijd worden de pupillen nog één voor één naar voren geroepen. 
Er wordt ze dan gevraagd of ze de tegenstander, de uitslag en de man of the 
match van hun wedstrijd nog weten. De meesten kunnen dit nog feilloos 
opzeggen. Ze ontvangen ook nog iets lekkers als afsluiting van de avond. Zo 
komt er weer een einde aan een leuke avond en gaan de kinderen met een 
goed gevoel naar huis.

De jeugdcommissie wil alle spelers en begeleiding bedanken voor de 
gastvrijheid tijdens de wedstrijden en hun aanwezigheid op deze avond. De 
pupillen van de week vinden het leuk/spannend om een keer mee te lopen 
met het eerste van Siveo. 

Namens de jeugdcommissie 
Wilco Berghoef 

Zo rond 18:15 uur was iedereen aanwezig, hoogste tijd om eerst wat te gaan eten. Hongerig werden de 
eerste pannenkoeken naar binnen gewerkt. En waar de meeste kinderen stopten bij 3 a 4 exemplaren 
waren er toch enkele spelers die het voor elkaar kregen om ruim 9 stuks te verorberen. Toen iedereen 
zijn buik vol had gegeten was er even tijd om uit te buiken. Maar niet voor lang want de kinderen 
kregen het signaal om zich te melden op het hoofdveld. Het was tijd om te beginnen aan het 
voetbaltoernooi. De kinderen werden ingedeeld in de teams. Scheidsrechters Bryan en Lianne zorgden 
ervoor dat de wedstrijden onder leiding van de leiders in goede banen werden geleid. Tot op de laatste 
wedstrijd was het spannend wie er nu uiteindelijk zou winnen. Na het toernooi konden de kinderen 
even hun rust moment pakken, dit in combinatie met een lekker ijsje zorgde er weer voor dat ze weer 
helemaal fit waren voor het touwtrekken. Dezelfde teams als bij het voetbal toernooi streden wederom 
tegen elkaar bij het touwtrekken. Ook hier was het tot de laatste touwtrekwedstrijd spannend wie er de 
uiteindelijke winnaar zou zijn

Wat gaat de tijd gaat toch snel want het is alweer 21:00 uur, de spelers die bleven tot 23.00 uur werden 
opgehaald door hun ouders. Met de overgebleven 20 kinderen gingen we verder met de spellenavond. 
Op het hoofdveld waren de spelen penaltyschieten, voetbalbowling, dribbelspel en darts uitgezet; ieder 
team bestaat uit 5 a 6 spelers. Bedoeling was om samen als team zoveel mogelijk punten te scoren voor 
de spellen bowling/darts/dribbelen. De speeltijd van 15 minuten per spel was best wel oké, dit gold 
echter niet voor het penalty schieten. Want we kwamen er al snel achter dat 15 minuten wel erg lang 
was. Ga er zelf maar even aan staan want meer dan 60 minuten lang zijn 20 fanatieke jongeren achter 
elkaar bezig om keepster Lianne onder vuur te nemen. Petje af Lianne, je hebt het echt niet makkelijk 
gehad, bij de volgende editie van de spellenavond gaan we dit onderdeel penaltyschieten beduidend 
moeilijker maken voor de spelers. Het laatste spel op de agenda is levend Stratego, Onder leiding van 
Petra  & Luuk  wordt de totale groep door de midden gedeeld. Het ene team (a) mag op het hoofdveld 
blijven en het andere team (b) mag wachten in de geblindeerde kantine. Het team in de kantine mag 
uiteraard niet weten wat het team op het hoofdveld gaat doen. Er wordt namelijk gespeeld met rode 
of blauwe kaarten, de belangrijkste kaart is uiteraard de vlag. Deze wordt door team a ergens op het 
hoofdveld verstopt, vervolgens krijgt ieder teamlid van zowel team a & b een kaart uitgereikt. De ene 
kaart is uiteraard waardevoller dan de andere, tik je bijvoorbeeld iemand aan met een bom dan ben je 
jouw kaart kwijt. Een speler welke zijn kaart kwijt is loopt vervolgens even snel naar de zijkant van het 
veld om een nieuw exemplaar op te halen. Het is uiteraard ook toegestaan dat spelers van hetzelfde team 
onderling van kaart wisselen. Wanneer een desbetreffend team alle kaarten kwijt is of bijvoorbeeld de 
vlag wordt gevonden door de tegenstander, dan is het spel afgelopen. Winnaar van dit spel was trouwens 
team b, zij vonden de vlag. 

We kunnen als Jeugdcommissie terugkijken op een voor ons geslaagde avond. Zonder hulp en inzet 
van anderen is een spellenavond uiteraard niet mogelijk. Ouders bedankt voor het bakken van de 
pannenkoeken. Lianne, Cynthia, Petra, David, Luuk, Gerwin, Bryan, Rocco en Patrick bedankt voor het 
begeleiden van de spellen, zonder jullie hulp was deze avond niet mogelijk geweest.  

Namens de Jeugdcommissie, 
Simone, Wilco en Jan



1716 SIVEO NIEUWS
2019/2

SIVEO NIEUWS
2019/2

advertenties advertenties

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



1918 SIVEO NIEUWS
2019/2

SIVEO NIEUWS
2019/2

Effe een babbeltje 
met Davy Lekx
 
Op naar de Lijsterbeslaan, op de koffie bij Davy Lekx. 
Davy is al heel wat jaren lid van ons geel-blauwe 
cluppie en een heel bekend gezicht voor de puppy’s  
van onze vereniging.

start weer rond maart. De trainingen worden afgesloten met een toernooi 
waaraan ukkies/puppy’s van een naburige club ook deelnemen. Ieder 
voetballertje krijgt een diploma en een medaille.

Of hij nog meer hobby’s heeft als voetballen? Jazeker even een gamespel 
spelen doet hij heel graag. Gaat ook weleens een weekendje uit met mede/
tegenstanders die dit ook een leuke bezigheid vinden. Zijn favoriete club 
is trouwens Feijenoord en dit is te merken! Bijna al z’n voetbalplakboeken 
hebben van deze club het logo en als hij thuis op de bank een wedstrijd 
kijkt zit hij nooit alleen. Mascotte “Olli“ kijkt maar wat graag mee en 
wordt  speciaal voor deze gelegenheid op de salontafel gezet, ‘t beestje moet 
tenslotte toch weten hoe z’n cluppie gespeeld heeft!

Margriet Vermeij

Siveo Nieuws over een titel die met vlag en wimpel was behaald!  Ron 
Baas (vlagger) en Peter de Jong waren de leiders van dit succesvolle 
elftal.

Nu niet op de platte kar maar in de bak van de vrachtwagen van Inge 
van Mourik. Het team bestond uit diverse spelers waarmee Davy al 
vanaf de F voetbalde aangevuld met Max Baas, Jan Bruinink, Yourit 
de Jong, Daniel van Hanswijk en Kevin van der Meer. Of dit succes nu 
afkomstig was van het teamuitje (teambuilding) net na de winterstop 
weet Davy niet maar na het behalen van de titel werd het wel nog eens 
dunnetjes overgedaan in Deurne. En echt een ”net” uitje, verzekert 
hij me, ik weet zeker dat we er zo weer terug mogen komen. Nadat 
we na een avondje stappen in Breda thuis gekomen waren  en er nog 
gezamenlijk een drankje gedaan werd in èèn van de huisjes stak Peter 
z’n hoofd om de deur en zei heel droog: Zo jullie zijn er allemaal, dan 
neem ik  een biertje en kruip ik direct weer terug in bed. Dit weekendje 
was een bekroning van ons kampioenschap!

Een leuke vermelding: Moeder Hanneke is een vaste supporter, is bijna 
elke thuiswedstrijd op de Beemd te vinden, samen met de fam. van 
Oostrum en niet te vergeten natuurlijk Leo.... Maar zie je vader Charles 
verschijnen langs de lijn: dan weet je dat er (bijna)  een kampioenschap 
te vieren valt! Met als extra bijzonderheid: Davy weet dan zo’n 
wedstrijd altijd zelf een goaltje op z’n naam te schrijven.

Elke zaterdagmiddag was hij ook op de Beemd te vinden, een balletje 
trappen met vriendjes in de hal of gezamenlijk het 1e kijken toen hij 
weer een paar jaartjes ouder was. Je kan wel zeggen, bijna opgegroeid 
op de Beemd, zegt z’n moeder.

Nu voetbalt Davy in het 4e, een gezellig team met Marcel van Dam 
als leider (of is het lijder).  Bryan en Kevin zijn weer z’n teamgenoten 
en ook de gebroeders van Oostrum (Pim en Coen) behoren tot de 
vaste kern van dit elftal. Een voetbalweekendje staat niet meer op het 
programma maar elk jaar wordt er 2x de BBQ aangestoken. In de 
winter de BBQ voor de vaste spelers van het 4e en aan het eind van het 
seizoen wordt er gegeten met iedereen die zijn bijdrage geleverd heeft 
(dus ook invallers) voor dit team.

Je moet de contacten warm houden.. wellicht kunnen ze je volgend 
seizoen weer eens uit de brand helpen. Tja, denkt Davy hard op: er 
zou wel eens wat meer bereidheid mogen zijn tussen de teams om 
elkaar te helpen. Als een team tekort heeft aan spelers is het soms zo 

Met pen en papier op weg naar Davy, die ons babbeltje best serieus genomen 
heeft. Voordat ik arriveerde was er een hele stapel plakboeken doorgespit om 
goed beslagen ten ijs te komen.. .altijd leuk om weer eens herinneringen op te 
halen en weg te mijmeren bij de behaalde Siveo successen en ook goed om de 
juiste info door te kunnen geven!

Davy is geboren in Zegveld op 1 maart 1995. Hij woont in de Lijsterbeslaan 
en heeft een relatie met Lesley. Hij studeert aan de Erasmus-universiteit 
in Rotterdam, indirecte belastingen, daar vallen bv de BTW, de 
douanebelastingen (invoerrechten) en accijnzen onder. Nog èèn vak te gaan 
en dan kan er afgestudeerd worden, als onderwerp van z’n scriptie heeft Davy 
vliegbelasting/tax gekozen. Hij kijkt zo hier en daar rond voor een leerzame 
stageplek, bij het ministerie van Financiën lijkt hem wel wat.

Op 6-jarige leeftijd, na eerst z’n zwemdiploma gehaald te hebben, kwam hij 
voetballen bij Siveo. Niet bij de pups want die waren er toen nog niet maar in 
de F2. Zijn leiders waren Nick van de Plank , Alex de Kruijf en Marcel Kemp. 
Van de F naar de E, de E2 waar hij balde met Gerwin Verlaan, Wesley de 
Jong, Bryan Burggraaf, Kevin Smit, Yvanka Fierens, Remco van der Belt en 
Jasper de Kruijf.

Tegen Abbenes werd de 1e titel een feit, er werd met 7-1 gewonnen en ons 
clubblad sprak over een overtuigende kampioen. Er was zelfs een heuse 
fotograaf aanwezig die het team op de kiek zette en alle spelers ontvingen 
een mooi 3-luik met een elftalfoto en een spelersfoto. Na afloop waren er 
de alom bekende frietjes van Koos en een rondje op de platte kar... (wat nu 
helaas verzekeringstechnisch niet meer kan). Davy speelde in een talentvolle 
lichting, in de D1 werd er wederom een kampioenschap behaald, dit keer 
tegen Moerkapelle en was de uitslag 5-1. Drie keer is scheepsrecht: in de A 
eindigde Davy’s team wederom als hoogste in het linkerrijtje. Nu sprak het 

puzzelen en dit terwijl er soms gewoon een ander seniorenteam een vrij 
weekend heeft. Hierdoor moet er dikwijls een wedstrijd op een andere dag 
gespeeld worden. Elkaar supporten om een team volledig te maken zou 
vanzelfsprekend moeten zijn.

Verder heeft Davy het reuze naar z’n zin bij ons geel-blauwe cluppie, het 
dorpse en de daar uit vloeiende gezelligheid zou hij niet willen missen. 
Een twintigtal zaterdagen is hij van 8.30 uur tot 10.00 uur te vinden in de 
“hal “. Dan traint hij al zo’n jaar of 5 onze allerkleinsten, de toekomst van 
Siveo. Gemiddeld genomen komen er elk jaar wel zo’n 15 kleine mannen 
en vrouwen om de eerste kneepjes van het voetbalspelletje onder de knie te 
krijgen.

Samen met Ariën, Nick en Marvin vormt (de) hij het begeleidend team, 
Simone van de JC coördineert alles rond het puppy-voetbal. Marvin (zijn 
zoon gaat naar de JO 6) wordt volgend seizoen opgevolgd door Edwin.
Nadat de Sint op de Beemd geweest is ligt dit voetbal enige weken stil en het 
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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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SIVEO 
JO11-2 MET 
GLANS 
KAMPIOEN 

COOP statiegeldactie 
en ALS sponsoractie 
… met start 
uitbouw ! SIVEO JO8-1 

PAKT HET 
ZILVER ! 

Siveo JO11-2 heeft na een 1-3 zege bij Kickers 
in Leimuiden glans gegeven aan een fraaie 
kampioenstitel. Zij eindigden met vijf punten 
voorsprong op de naaste concurrenten.  
En zij scoorden er sowieso lustig op los;  
in de 10 competitiewedstrijden troffen zij  
70 keer het net. 

Een fraaie prestatie, TOP ! 
 

De afgelopen periode kenden we een 2-tal bijzonder succesvol ver-
lopen acties. De COOP statiegeldactie leverde maar liefst €1.851 
op en de “scoren voor ALS sponsoractie” was zelfs goed voor 
€2.010. Met beide bedragen is SIVEO erg blij en vooral ook veel 
waardering voor Cora Jansen die de ALS actie geïnitieerd heeft. 
Helaas heeft ze door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan 
de beklimming van de Mont Ventoux, maar als je zoveel energie in 
een goed doel steekt dan ben je in mijn ogen een TOPPER. Ik weet 
zeker dat het ALS deel goed besteed wordt.

Ons deel van het geld gaat naar de uitbouw van de kantine. In de 
uitbouw komen de nieuwe toiletgroepen, waaronder een MIVA 
toilet. De oude toiletgroepen worden voorlopig opslagruimtes. En 
over toppers gesproken, veel vrijwilligers zijn inmiddels al druk 
aan de slag gegaan met de uitbouw en de vorderingen gaan al snel.

Eric

 

Siveo JO8-1 heeft een unieke prestatie gele-
verd. Het bereikte na vele voorrondes de grote 
KNVB bekerfinale. In Barendrecht moest het 
uiteindelijk het onderspit delven tegen FC 
IJsselmonde. Maar de spelers kregen wel een 
mooie zilveren medaille uitgereikt. 

Hulde voor de kleine TOPPERS !

 

FRAAIE BUITENBARTAFELS 
IN GEBRUIK GENOMEN
Op de medewerkersavond zijn ze gepresenteerd, de fraaie buitenbartafels waarover 
we reeds melding maakten in het vorige Siveo Nieuws. De tafels zijn ontworpen en 
samengesteld door Ton van Westerop aan de hand van gebruikte olievaten. Met eron-
der vooral praktisch ook de eenvoudig uitneembare vuilniszakken. Inmiddels is de 
beschildering afgerond door de kunstenaars van het ATELIER THOMASHUIS. Het 
ziet er bijzonder fraai uit. Dus werden zowel onze Ton als de kunstenaars Wendy en 
Jolanda van het Thomashuis op de Beemd door voorzitter Eric in het zonnetje -gezet.
En de dames werden in de Siveofamilie opgenomen met een geel-blauwe cap en sjaal.

Bedankt. 
Dick van den Hoeven
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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 - Moerkapelle

13-04-2019

1-2

Klusbedrijf Verhage

Adam Lindersay , 
Miguel van Dam , 
Petra Woerde

Verdediging

Verdediging

Ajax

Lionel Messi

Mijn zussen & broer  
Blanca, Donna & 
Stef

Sjoerd Blonk 

Dat ik de aftrap 
mocht doen.

Ook de aftrap na-
tuurlijk!

Ja, in de rebound

Voetballen, cello 
spelen en gamen

Poffertjes en pan-
nenkoeken

Ik kijk naar uit om 
op 21/06 om tegen 
de jongens van het 
eerste te mogen 
voetballen!

Siveo - Bodegraven

11-05-2019

1-3

Kapsalon Zegveld

Ronald de Jong & 
Leen Blok

Rechts midden

Spits

Ajax

Matthijs de Ligt

Gert-Jan Brak

Gert-Jan Brak

De aftrap 

Dat Siveo toch nog 
1x heeft gescoord

Ja

Voetbal, tennis, 
tekenen en buiten 
spelen

Pizza en patat

De jongens van 
het 1e waren heel 
aardig!

Siveo – Moordrecht

25-05-2019

5-1

Wim van Bemmel 
auto’s

Ronald de Jong & 
Leen Blok

Links midden

Middenveld

Siveo 

Sjoerd Blonk

Sjoerd Blonk

Wiljo Fierens

Toen ik scoorde 

De 1-0 voor Siveo

Ja, in de rechter-
hoek

Voetballen en  
trompet spelen

Patat, pizza en  
pannenkoeken

Het was een erg 
gezellige middag

Ward 
Franssen

Lotte  
van de Weerd

Lieke  
van Vliet

Pupillen van de weekSIVESTIVAL 
MET “HOLLANDSE 
HELDEN”” 

Op zaterdag 7 september 2019 mogen we dan 
weer. Het inmiddels niet meer weg te denken 
Sivestival keert ook dit jaar weer terug op de 
Beemd, dit keer in een oranje jasje. De acti-
viteitencommissie is inmiddels alweer volop 
bezig om ook van de 4e editie een groot succes 
te maken. Het thema van Sivestival zal dit jaar 
“Hollandse Helden” zijn, oftewel zo gek als je 
kan in één of andere outfit van een held uit onze 
Hollandse historie.  

De kaartverkoop is inmiddels al in volle gang 
en de DJ’s voor dit jaar zijn inmiddels ook al 
gestrikt. Met dank aan velen sponsoren heeft de 
AC een budget ter beschikking om het terrein 
toepasselijk en gezellig aan te kleden en voor 
leuke muziek te zorgen. 

Het belooft de 7e september op de Beemd weer 
een spektakel te worden. Mocht je nog niet de 
beschikking hebben over een kaart(en), er zijn 
nog kaarten te verkrijgen bij de leden van de 
AC of stuur een mail naar activiteiten@siveo.nl. 
Voorverkoop €5,- en deurverkoop €7,50.

Bij deze wil de activiteitencommissie alvast 
van deze gelegenheid gebruik maken om alvast 
de volgende sponsoren te bedanken voor hun 
bijdragen aan Sivestival:
‘Van der Knaap Sloopwerken, Dirk van Dam 
Machineservice, A. v.d. Dool, Aannemersbedrijf 
Beukers, Total4Living, Gerritse IJzerwaren 
Bodegraven, P. Kastelein B.V., Aannemers-mon-
tagebedrijf M. Verboom, OVM Zegveld, David’s 
Trend, Kruijt Kaasveredeling, M.W. Cost Engen-
ering, Kaashandel Peter Vermeij, Aad van Vliet, 
Handelsonderneming Bunnik, John Bunnik 
Grondverzet, Coop Zegveld Bremmer, Timmer-
bedrijf Kuijer, P. Voorend Hoveniers, Schouten & 
Muis Interieurbouw, Groenendrijk Bedrijfskled-
ing, Kiremko, DHL, De Bruijn Adviesgroep’

We hopen jullie allemaal 7 september bij Siveo te 
zien, dus zet hem in de agenda: 

“Hollandse Helden” !

Namens de activiteitencommissie, 
Nick van Ginkel
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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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