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advertentie

Trotse hoofdsponsor van Mannen 2

Siveo Nieuws
Orgaan van de Sportvereniging 
‘Sport Is Vreugde En Ontspanning 1960’

S.V. Siveo ‘60:
Sportpark ’De Beemd’ 
Milandweg 31 
3474 KK Zegveld 
Tel. (0348) 69 17 15

Redactiecommissie:
Eric van den Hoeven
Nieuwstraat 12b
3474 JM Zegveld
Tel.(0348) 69 14 43
emhoeven@gmail.com

Margriet Vermeij
Broeksloot 63
3474 HS Zegveld
Tel. (0348) 69 19 31
vermeij006@kpnmail.nl

Eindredactie:
Dick van den Hoeven
Clausstraat 13
3474 JZ Zegveld
Tel.(0348) 69 18 85
dickvdhoeven@kpnplanet.nl

Ontwerp & opmaak:
Studio Piraat, www.studiopiraat.nl
Pim Nap (pim@studiopiraat.nl)
Oplage: 1000 ex.

Wedstrijdsecretariaat 
Senioren:
Eric van den Hoeven
emhoeven@gmail.com

Jeugd:
Jaco Biemond 
Broeksloot 7 
3474 HS Zegveld 
Tel (0348) 692200   
jacobiemond@gmail.com

Voorzitter:
Eric van den Hoeven
Nieuwstraat 12b
3474 JM Zegveld
Tel. 06-22234228
emhoeven@gmail.com

Secretaris:
Carola Hageman
Molenweg 42
3474 KZ Zegveld
Tel. 06-45772869
ledenadministratie@siveo.nl

Penningmeester:
Bram Angenent
Molenweg 20
3474 KZ Zegveld
Tel.(0348) 69 15 18
bramangenent@zonnet.nl

SCHEIDSRECHTERZAKEN:
Bram Angenent
Molenweg 20
3474 KZ Zegveld
Tel.(0348) 69 15 18
bramangenent@zonnet.nl

Activiteiten:
Nick van Ginkel
Het Erf 31 
3474 NA Zegveld
Tel. 06 25309861
nickvanginkel3@gmail.com

Contributie per kwartaal                      Contributie    Kleding          Vervoer         Totaal
Senioren (18 jaar en ouder)  € 48,35  € 2,70  € 0,00  € 51,05
O19  € 33,55  € 2,70  € 6,40  € 42,65
O17-O15-O13-O11  € 23,45  € 2,70  € 6,40  € 32,55
O9  € 18,75  € 2,70  € 6,40  € 27,85
Alleen trainende leden  € 24,20  € 0,00  € 0,00  € 24,20
Rustende leden  € 16,15  € 0,00  € 0,00  € 16,15
3e jeugdlid in één gezin                                      GRATIS

Opzeggen kan alleen per einde seizoen (vóór 15 mei). Contributie overmaken op rek. nr. 0341905267 t.n.v. Siveo.

Algemeen:
Margriet Vermeij
Broeksloot 63
3474 HS Zegveld
Tel. (0348) 69 19 31 
vermeij006@kpnmail.nl

TC:
Vacant
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Vacant

Jeugdzaken:
Jan de Jong 
Korensloot 10 
3474 HL Zegveld 
Tel. 06-83185248 
jan.trudy@gmail.com

Ook adverteren
in Siveo Nieuws?
Stuur een e-mail naar 
pr@siveo.nl en ontvang 
onze advertentie tarieven.

Colofon

Ledenadministratie:
Carola Hageman 
Molenweg 42
3474 KZ Zegveld
Tel. (0348) 56 03 05 
ledenadministratie@siveo.nl

WWW.SIVEO.NL
WWW.FACEBOOK.COM/SIVEO60

Aanmelden, opzeggen en  
doorgeven van wijzigingen 
(adres, bank- of gironummer, 
telefoonnummer, 
e-mailadres, enz.) via de  
Ledenadministratie.
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

van de redactie
We zijn weer gestart en dat is vrijwel 
niemand ontgaan. Het is immers 
gebruikelijk dat we het seizoen 
aftrappen met het SIVESTIVAL. 
Een goede gewoonte van de 
activiteitencommissie om te laten 
merken dat er weer actie is op de 
Beemd. En het geeft ook nog een 
heerlijk sfeertje.

Voor de Siveoselectie was daar al een kleine maand van 
voorbereiding op het nieuwe seizoen aan voorafgegaan. Onder 
leiding van de nieuwe hoofdcoach Koos van Zoest en toch ook met 
wat nieuwe gezichten. Begrijpelijk want inmiddels zijn wat spelers 
op een lager niveau gaan spelen. Bijzonder om te zien dat spelers 
uit de lagere teams zich toch ook knap weten te manifesteren 
op een hoger niveau. Feitelijk ook pure noodzaak want onze 
vlaggendragers hebben weliswaar een heel aantrekkelijke 
regiocompetitie maar ook een bijzonder pittige afdeling. We 
laten zoals gebruikelijk de tegenstanders in deze editie de revue 
passeren. En we kijken uiteraard met heel veel belangstelling uit 
naar de vele derby´s. Succes mannen. 
Ook voor de overige teams is de kop er inmiddels alweer enkele 
weken af. Voor de jeugd vinden jullie een overzicht van de 
teamsamenstellingen, en ook alweer wat eerste seizoensfoto´s. 

Maar bij Siveo draait het om meer dan alleen voetballen. Dat zie 
je vooral ook in de zomermaanden en dat kwam dit jaar nog wat 
nadrukkelijker in beeld dan in andere jaren. Een aantal heel actieve 
geel-blauwen hebben in een paar maanden namelijk een complete 
aanbouw gerealiseerd, met name om de nieuwe toiletgroepen 
mogelijk te maken. Daarover uiteraard ook meer in dit Siveo 
Nieuws aan de hand van een bijdrage van de grote coòrdinator 
Bram Angenent. 

Verder zullen jullie in deze editie onder meer aantreffen:
- indrukken van het bijzonder geslaagde SIVESTIVAL, gelardeerd 
met fraai fotomateriaal van Ton van Westerop ;
- een babbeltje van Margriet met Kjell van den Hoeven, mede in 
het licht van de activiteiten die in het vooruitzicht komen bij het 
60-jarig van Siveo de komende jaargang;
- de Rabo Clubsupport Actie die Siveo echt geld kan opleveren (doe 
dus mee !!); 
- een bijdrage nog over de laatste spectaculaire jeugdactiviteit van 
het afgelopen seizoen, de Poldersporten. 

Sportief succes in het nieuwe seizoen, maar bovenal veel plezier !

Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

Deadline volgende inleverdatum:
28 november  2019

van de voorzitter
Na een heerlijke vakantieperiode 
komt in augustus altijd de 
honger naar gras weer naar 
boven. Uiteindelijk gaat er 
natuurlijks niets boven het spelen 
van voetbalwedstrijden. De 
voorbereidingen op het nieuwe 
seizoen starten altijd al achter de 
schermen in de maand mei, waarna 

het uiteindelijk vanaf augustus weer wat hectischer wordt.

Dit jaar speelt de gehele jeugd in nieuwe tenues, gesponsord 
door De Markt van Peter Vermeij en Sporthuis. Het heeft heel 
wat werk gekost om alle kleding juist te verdelen en er wordt 
nog steeds gewerkt aan de laatste loodjes, maar het resultaat 
mag er zijn. Een schitterend gezicht om alle jeugd in dezelfde 
outfit te zien.
Het zal de scherpe kijker niet ontgaan zijn dat de tenues 
voorzien zijn van een aangepast SIVEO logo. Het originele 
Zegveldse kroontje is namelijk weer terug.

Ook voor onze selectie zit een nieuw tenue in het verschiet. 
Samen met onze sponsor Bolton is een nieuw tenue gerealiseerd 
met deze keer een geheel blauw logo. De introductie volgt bij 
de eerste competitiewedstrijd. Hopelijk zijn de mannen van de 
nieuwe trainer Koos van Zoest succesvol in deze tenues. Al zal 
dat deze jaargang een hele toer zijn gezien de krapte binnen de 
selectie, maar vooral ook door het sterke deelnemersveld in de 
competitie.

Buiten het veld waren er activiteiten, voor degene die 
terugkwam van vakantie was er plots sprake van een heuse 
uitbouw van de kantine. Zoals eerder gemeld komen hier onze 
nieuwe toiletblokken. De bouw wordt gerealiseerd dankzij de 
enorme inspanningen van SIVEO vrijwilligers, die ik langs deze  
weg alvast hartelijk wil bedanken voor hun inzet.

De komende jaren staan ons meerdere (duurzaamheid-) 
projecten te wachten. Om hier enigszins gestructureerd 
mee om te gaan zijn wij op zoek naar een zogenaamde 
duurzaamheidscoördinator. Ben je iemand met affiniteit op het 
gebied van duurzaamheid, schroom niet en laat het ons weten.

Inmiddels zijn de bekerwedstrijden alweer van start gegaan 
en bleek ook SIVESTIVAL een doorslaand succes, kortom het 
seizoen 2019-2020 is van start gegaan. 
Ik wens iedereen een sportief en leuk voetbalseizoen toe.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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Aantrekkelijke regiocompetitie 
voor Siveo-1

Onze vlaggendragers gaan weer een bijzonder 
aantrekkelijke competitie tegemoet. De indeling is 
superregionaal met volop ploegen uit het Woerdense, 
Bodegraafse en Nieuwkoopse kringetje. Het neemt 
niet weg dat het ook een uiterst zware indeling is. 
Wat te denken van de ploegen die zijn overgestapt 
vanuit het zondagvoetbal, zoals SCH ’44 (notabene 
subtopper in de 2e klas) en Alphense Boys  (dat steeds 
meer het accent vanuit het zondagvoetbal verlegt). En 
ook de uit de 3e klasse gedegradeerde clubs NSV ’46 
en Zwammerdam gaan ongetwijfeld strijden om een 
plek in de bovenste regionen. Tel daarbij nog eens op 
de gebruikelijke subtoppers als SC Woerden en VEP 
alsmede de periodewinnaars van vorig seizoen Kamerik 
en Linschoten. Grote vraag is kortom of de jongens 
van de nieuwbakken hoofdcoach Koos van Zoest in dat 
geweld een beetje overeind kunnen blijven. Kunnen we 
ons bijvoorbeeld handhaven in het linkerrijtje, of zit er 
zelfs meer in? 

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

Dick van den Hoeven

West 2, 4e klas B

1)   Alphense Boys 
2)   Bodegraven
3)   Kamerik
4)   Linschoten
5)   NSV ’46
6)   Rohda ’76
7)   SCH ’44
8)   Siveo ’60 
9)   Sportief
10) VEP
11) SC Woerden
12) Zevenhoven
13) Zwammerdam

ALPHENSE BOYS  

Sportpark de Bijlen, Sportlaan 2 ,2406 LD Alphen aan den Rijn (Tel. 0172-492772)
Opgericht: 01-06-1930
Aanvangstijd: 15.15 
https://www.alphenseboys.nl 

Alphense Boys beleefde afgelopen seizoen een herstart met een zaterdagafdeling (zij acteerden eerder tijdelijk op 
zaterdag). Dit keer was het ook wat serieuzer. Zij streden immers lange tijd mee om een plek in de nacompetitie, 
maar grepen daar net naast. De zondagafdeling speelt nog steeds in de Hoofdklasse maar solliciteerde de 
afgelopen periode ook naar een hoge plek op zaterdagniveau.
Kortom: de Alphenaren lijken er alles aan te willen doen om zo snel mogelijk met de zaterdagafdeling  een 
hoger niveau te bereiken.  En dus is Alphense Boys – met opnieuw aan het roer John Cuvelier - één van de 
titelkandidaten.
De Alphenaren beschikken over vijf teams op de zondag en vier teams op de zaterdag (de reserves spelen 4e klas). 
De jeugdafdeling van Alphense Boys is van heel hoog aanzien en is al meerdere keren bekroond met de Rinus 
Michels Award. De JO19-1 speelt in de landelijke 1e divisie met voornamelijk BVO-teams. Spelers uit dat team 
vormen de kweekvijver voor de zaterdagafdeling. 

Vorige seizoenen:
2018/2019 4e klas, Plek 4 
2017/2018 Zondagafdeling

BODEGRAVEN   

Sportpark B.J. Suringa Complex, Groene Zoom 2, 2411 SL Bodegraven (Tel. 0172-618779) 
Opgericht: 01-4-1920 
Aanvangstijd: 14.30
https://www.vvbodegraven.nl/ 

Bodegraven debuteerde vorig seizoen in het zaterdagvoetbal. De rood-zwarten hebben drie seniorenteams, 
waarvan de reserves uitkomen bij onze reserves in de 4e klasse. Bodegraven beschikt niet meer over jeugdteams. 
Bij de rood-zwarten gaat trainer Frits van Dijk zijn tweede seizoen in. De Bodegravers plegen erg wisselend voor de 
dag te komen. Als ze de mouwen opstropen kunnen ze zomaar verrassend uit de hoek komen. Zo liep ook Siveo in 
de slotfase van het afgelopen seizoen tegen hen zomaar tegen een zeperd aan. De Bodegravers konden bovendien 
wel enkele nieuwe spelers begroeten.

Vorige seizoenen:
2018/2019 4e klas,  Plek 12 
2017/2018 Zondagafdeling

John Cuvelier

Frits van Dijk

KAMERIK  

Sportpark Mijzijde, Overstek 2 A, 3471 EJ KAMERIK (Tel. 0348-401906)
Opgericht: 12-03-1946
Aanvangstijd: 14.30
https://www.vvkamerik.nl  

Leuk natuurlijk dat ook Kamerik als één van onze naaste buren weer in onze afdeling is opgenomen. De derby’s 
mogen dan weleens wat beladen zijn, zij leveren toch vaak ook spannende en sfeervolle duels op. Kamerik heeft 
in omvang een vereniging die goed vergelijkbaar is met Siveo. Zij beschikken ook over vier seniorenteams en het 
reserveteam komt uit in de 5e klasse bij Siveo 3. Een JO19-team ontbreekt dit seizoen.
De Utrechtse trainer Patrick de Ruijter gaat zijn 6e seizoen in bij de blauw-witten.  Hij wist Kamerik het afgelopen 
seizoen tot grote daden aan te sporen en pakte een fraaie 2e plek achter kampioen Gouda. In de nacompetitie werd 
het echter uitgeschakeld door LSVV. Met de Kamerikkers moet dus terdege rekening worden gehouden, mogelijk 
ook aangespoord door hun inmiddels zo fraaie accommodatie.  Zij zullen het echter wel moeten doen zonder de 
gestopte Jelle Das. 

Vorige seizoenen:
2018/2019 4e klas,  Plek 2  (Nacompetitie, geen promotie)
2017/2018 4e klas,  Plek 7
2016/2017 4e klas,  Plek 10 (Nacompetitie, geen promotie)
2015/2016 4e klas,  Plek 8
2014/2015 4e klas,  Plek 5 
  

Patrick de Ruiter
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LINSCHOTEN   

Sportpark Rapijnen,  De Beide Vlooswijkenlaan 45,  3461 GB LINSCHOTEN (Tel. 0348-483313)
Opgericht: 23-01-1974
Aanvangstijd: 15.00
https://www.vvlinschoten.nl

Ook het vaak toch wat wisselvallig presterende Linschoten wist afgelopen seizoen weer knap een periodetitel  te 
veroveren. In de nacompetitie werd het echter uitgeschakeld door Oegstgeest. De Linschotenaren hebben drie 
seniorenteams en een veteranenteam. De reserves zitten bij Siveo-3 in de 5e klasse. Zij hebben geen JO19-team. 
De technische leiding blijft bij Linschoten voor het derde seizoen in handen bij de in Woerden woonachtige oud 
profvoetballer Ben Rietveld.  Zijn selectie gaat komend seizoen wel een paar belangrijke pionnen missen. Vincent 
van Eijk gaat lager spelen en Nick de Kort en Jesper Kleiweg zijn vertrokken naar respectievelijk SCH ’44 en SC 
Woerden. 

Resultaten
2018/2019 4e klas, Plek 7
2017/2018 4e klas, Plek 8
2016/2017 3e klas, Plek 12 (Nacompetitie met degradatie) 
2015/2016 4e klas, Plek 4   (Nacompetitie met promotie)
2014/2015 4e klas, Plek 9 

Ben Rietveld

	  

	  

SCH ‘44  

Sportpark Bijleveld, Sportlaan 1, 3481 JD HARMELEN (Tel. 0348-442342)
Opgericht: 12-07-1944 
Aanvangstijd: 14.30
https://www.sch44.nl 

SCH ’44 is overgekomen van het zondagvoetbal en wist daar zelfs in de 2e klas nog nacompetitie voor promotie te 
bereiken. Een groot deel van de vereniging heeft de overstap gemaakt, want naast een 4-tal teams op zondag gaan 
nu 7 teams op zaterdag spelen (de reserves in de 3e klas). SCH ’44 JO19 komt uit in de 3e klas. 
Het team van SCH ’44 heeft een groot aantal wijzigingen ondergaan. Maar het is er sowieso in geslaagd weer een 
aantal spelers uit de regio aan zich te binden, waaronder de van Sportlust ’46 overgekomen Zegvelder Lars van der 
Plank. 
Met de naar Harmelen teruggekeerde hoofdtrainer Remco Dijksterhuis is SCH ’44 ongetwijfeld één van de 
belangrijkste titelkandidaten. 

Vorige seizoenen:
2018/2019  Zondagvoetbal 2e klas

ROHDA ’76  

Sportpark Broekvelden, Broekveldselaan 2, 2411 NL BODEGRAVEN (Tel. 0172-614959).
Opgericht: 21-04-1976 
Aanvangstijd: 14.30
https://www.rohda76.nl 

Rohda heeft een teleurstellend seizoen achter de rug. Het is toch een vereniging met potentie en beschikt over acht 
seniorenteams. Het reserveteam is dit seizoen weer bij de Siveo-reserves in de 4e klas ingedeeld. De Bodegravers 
hebben één JO19-team, uitkomend in de 2e klas. 
Als eindverantwoordelijke technische man is Alphenaar Willem van Vegten aan het roer gebleven. Hij heeft wat 
versterking gekregen (w.o. Wessel Sterk en Niels Valk van ARC). Rohda is het feitelijk aan zijn stand verplicht om 
weer mee te draaien om de bovenste plaatsen.

Vorige seizoenen:
2018/2019,  4e klas, Plek 9
2017/2018,  4e klas  Plek 5 
2016/2017,  4e klas  Plek 2 (Nacompetitie, geen promotie) 
2015/2016,  3e klas  Plek 14 (Degradatie)
2014/2015,  4e klas  Plek 3 (Nacompetitie met promotie) 

VEP 

Sportpark Cromwijck, Waardsedijk 25, 3448 HV Woerden (Tel.0348-412636).
Opgericht: 19-05-1919.
Aanvangstijd: 14.30.
https://www.vvvep.nl/ 

VEP draaide het eerste seizoen op de zaterdag mee in de subtop. Ook komend seizoen overheerst in de 
recreatieve sfeer nog altijd de zondagtak met 6 teams. Op de zaterdag blijven maar 2 teams actief (de reserves 
weer bij Siveo 2 in de 4e klas). VEP beschikt over twee JO19-teams, waarvan het hoogste team in de 1e klas 
acteert. 
Bij de Woerdenaren gaat trainer Ronald Schalkwijk zijn 2e seizoen in. Hij heeft wel wat mutaties in zijn selectie 
maar het is onduidelijk wat de invloed daarop zal zijn op de prestaties. Ook VEP blijft een kandidaat voor de 
bovenste regionen. 

Vorige seizoenen:
2018/2019 4e klas, Plek 6
2017/2018 Zondagvoetbal 

Remco Dijksterhuis

Willem van Vegten

Ronald Schalkwijk 

SPORTIEF     

Sportpark Govert van Tilburg, Floraweg 1, 2432 CD NOORDEN (Tel. 0172-408411). 
Opgericht: 28-05-1960.
Aanvangstijd: 14.30.
https://www.vvsportief.nl/ 

Natuurlijk is het leuk dat de derby’s tegen Sportief ook weer op het programma staan. De ploeg uit Woerdense 
Verlaat is voor Siveo altijd een moeilijke klus. Hun vereniging blijft echter wat krimpen. Naast de nog maar twee 
seniorenteams beschikken de wit-groenen in de jeugd slechts over één juniorenteam, de JO15. De reserves van 
Sportief zijn gedaald naar de 8e klas. 
Sportief zag een 2-tal spelers vertrekken, Dirk van den Haak naar Nieuwkoop en Mathijs Maaijen naar NSV ’46. 
Daar stond de terugkeer tegenover van routinier Raymond Wens van Zevenhoven. Cor Stoof gaat als trainer 
ongetwijfeld enthousiast zijn derde seizoen in. 

Vorige seizoenen:
2018/2019  4e klas, Plek 10 
2017/2018  4e klas  Plek 10 
2016/2017  4e klas  Plek 6
2015/2016  4e klas  Plek 5
2014/2015  4e klas  Plek 8 

  

NSV ‘46    

Sportpark De Koet, Gerberastraat 1, 2431 XM NOORDEN  (0172-408322). 
Aanvangstijd: 14.30.
Opgericht: 06-05-1946.
http://www.nsv46.nl    

NSV heeft enkele jaren geleden de overstap gemaakt van het zondagvoetbal naar de zaterdag. Inmiddels is vrijwel 
de gehele club overgestapt naar de zaterdag (4 seniorenteams) en is er nog maar één recreatief team op zondag 
actief. De zaterdagreserves spelen in de 4e klasse, echter niet bij de Siveo-reserves. De JO19 komt uit in de 3e 
klas, evenmin bij Siveo. 
Dennis van der Ing gaat als hoofdtrainer zijn 4e seizoen in bij de Noordenaren. Hij heeft het met NSV slechts één 
seizoen in de 3e klasse kunnen uithouden, maar gaat komend seizoen ongetwijfeld proberen mee te draaien met de 
bovenste teams. 

Vorige seizoenen:
2018/2019  3e klas, Plek 14 (degradatie)
2017/2018  4e klas, Plek 1 (kampioen)
2016/2017  4e klas,  Plek 5
2015/2016  3e klas,  Plek 13 (degradatie)
2014/2015  4e klas,  Plek 1 (kampioen) 

Cor StoofDennis van der Ing
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Wedstrijden Siveo-1
allertijden

1.   Hans Verhage  394
2.   Gijs Breedijk 368
3.   Martin van den Hoeven 333
4.   Bennie Muller  303
5.   Martin Muller 297
6.   Stef Kuyer 279
7.   Arjan Ton 274
8.   Erik Streng 269
9.   Ivo de Boggende 255
10. Jeroen Didden 247
11.  Martin Verhage 243
12.  Jan de Kruijf 238
13.  Cees Methorst 236
14.  Mark Wiegeraad 226
15.  Bastiaan Brak 223
16.  Dick van den Hoeven 219
17.  Peter de Jong 215
18.  Rijk Verkerk 208
19.  Ronald de Jong 200
20.  Arnold Beiboer 190
21.  Frank van der Vaart 187
22.  Gert de Kruijf 173
23.  Eef van Zoest 172
24.  Wim de Kruijf 169
25. Cok Berkelaar 167
      Theo Groenendijk 167

Topscorers Siveo-1 
allertijden

1.   Stef Kuyer 178
2.   Gijs Breedijk 155
3.   Cees Methorst 118
4.   Martin Verhage      82
5.   Gerwin Verlaan   65
6.   Ronald de Jong   63
7.   Jeroen Didden   58
8.   Cok Berkelaar     51
       Fred Verhage   51
10.  Cees Kuyer   45
11.  Martin Muller   44
12.  Gijs Wijman   42
13.  Gert Groenendijk   41
14.  Wim de Kruijf    37
        Corné Kuyer   37
16.   Marc van Amerongen    35
17.   Sean Beukers  32
18.   Dick van den Hoeven   31
19.   Rijk Verkerk   30
20.  Mike van der Steen    29
        Frank van der Vaart   29
        Mark Wiegeraad 29
23.   Gert de Kruijf   27
24.   Geurt van der Haar   26
25.   Wesley Voorend 25

ZEVENHOVEN 

Sportpark Zevenhoven, Stationsweg 23, 2435 AN ZEVENHOVEN (Tel.071-538906).
Opgericht:  14-09-1965.
Aanvangstijd: 14.30.
https://www.svzevenhoven.nl   

Zevenhoven is weer in onze afdeling opgenomen en zij passen feitelijk ook helemaal in deze regio. De 
Zevenhovenaren waren afgelopen seizoen in de Leidse afdeling terecht gekomen, met een duidelijk minder 
resultaat (een voorlaatste plek). Wat moeten de geel-roden met weemoed terugdenken aan de tijd dat ze zelfs 
tot de 1e klasse hebben gereikt. Zij zijn echter helemaal teruggekeerd tot de basis, met inpassing van veel 
Zevenhovense jeugd. Zevenhoven beschikt nog over 4 seniorenteams, waarvan de reserves in de 3e klasse 
bivakkeren. De oudste jeugd wordt gevormd door een JO15-team.
Chris Snatersen gaat bij Zevenhoven zijn derde seizoen in als verantwoordelijke trainer/coach. Hij heeft afscheid 
moeten nemen van wat gestopte spelers, maar kan naast wat aanvulling uit de jeugd toch ook wat spelers uit de 
regio begroeten. Het is dus moeilijk om de kracht van het team in te schatten. 

Resultaat
2018/2019 4e klas, Plek 13
2017/2018 4e klas, Plek 11
2016/2017 3e klas, Plek 14 (Degradatie)
2015/2016 2e klas, Plek 13 (Degradatie)
2014/2015 2e klas, Plek 10 

S.C. WOERDEN  

Sportpark Woerden, Steinhagenseweg 7, 3446 GP WOERDEN (Tel. 0348-415757).
Opgericht: 02-05-1919.
Aanvangstijd: 14.30.
https://www.scwoerden.nl   

De twee seizoenen dat Woerden op de zaterdag actief is heeft het zich steeds gemengd in de strijd om een 
nacompetitieplek. De Woerdenaren roken aan het succes met het lukte niet. 
Bij Woerden blijven ook komend seizoen nog een viertal teams recreatief voetballen op zondag. Op de zaterdag zijn 
drie teams actief, waarvan de reserves ook weer onze reserves treffen in de 4e klas. Woerden heeft een echt grote 
jeugdafdeling. Zo beschikken ze over een vijftal JO19-teams, waarvan het hoogste team in de Hoofdklasse speelt. 
De selectie is bij Woerden wel weer wat gewijzigd. De technische leiding blijft bij Woerden ook het nieuwe seizoen 
in handen van Marco Gerling, nu geassisteerd door Reinier van der Ley (in plaats van de gestopte Roald Blok). 

Vorige seizoenen (zondagafdeling):
2018/2019 4e klas,  Plek 4
2017/2018 4e klas,  Plek 6
2016/2017  Zondagtak

Chris Snatersen

	  

ZWAMMERDAM    

Sportpark Zwammerdam,  Spoorlaan 12,  2471 PA ZWAMMERDAM (Tel.  0172-613075). 
Opgericht: 22-10-1948.
Aanvangstijd: 14.30.
http://www.vvzwammerdam.nl  

Zwammerdam heeft na een jarenlang verblijf in de 3e klas het afgelopen seizoen moeten capituleren. In de 
nacompetitie ging het ten onder tegen Floreant. De groen-witten kampen ook met een terugloop in het ledenaantal. 
Zij hebben nog wel drie seniorenteams (de reserves spelen in de 4e klasse), maar bijvoorbeeld helemaal geen 
pupillenteams meer. Het JO19-team komt uit in de 3e klas bij de JO19 van Siveo. 
Trainer Jack Harmsen zal voor het 2e seizoen bij Zwammerdam de scepter zwaaien. Hij zal onder andere de 
gestopte Toine Kremer moeten gaan missen. Maar hij kan bij de Dammenaren ongetwijfeld buigen op een altijd 
strijdbare spelersgroep, die er alles aan zal willen doen om een plek in de 3e klasse te heroveren.

Vorige seizoenen:
2018/2019 3e klas, Plek 12
2017/2018 3e klas, Plek 9
2016/2017 3e klas, Plek 7
2015/2016 3e klas, Plek 9 
2014/2015 3e klas, Plek 5 

  

Jack Harmsen 

	  

	  

Marco Gerling 

Er is nog veel te doen…
maar het komt goed !!
 

Competitiewedstrijden 
Siveo-1 allertijden 

Uiteraard spraken we onze nieuwe hoofdtrainer Koos van Zoest nog even na 
zijn eerste trainingssessies en oefenwedstrijden bij Siveo.  
Koos blijkt een voetbaldier bij uitstek. De 57-jarige Bodegraver heeft tot zijn 
25e jaar gevoetbald bij Esto in de 4e klasse en daarna bij Alphense Boys in de 
2e klasse, 1e klasse en Hoofdklasse. Best een mooi niveau dus. Ook zijn twee 
zonen voetballen natuurlijk, de ene bij Esto en de andere in de hoofdmacht van 
Hoofdklasser Alphense Boys. Koos is in het dagelijks leven conciërge op een 
tweetal basisscholen. 

Het is goed gebruik om bij de aanvang van het seizoen 
een lijst te publiceren van spelers die de meeste 
competitiewedstrijden hebben gespeeld voor ons 
standaardteam. Velen blijken de ranglijst nauwlettend te 
volgen. Steeds weer dringen ook huidige selectiespelers de 
top-10 binnen. Dit keer was het de beurt aan goalie Erik 
Streng. Hij is de oudste binnen de A-selectie en poseerde 
in het verleden (2010) met de jongste aanwinst binnen de 
selectie Luuk Bregman, die destijds de penaltybokaal in de 
wacht sleepte.  Zo zie je maar dat het kan lopen.

Vanaf 1999 is hij trainer op alle denkbare niveaus (Unio, Esto, Sportlust, 
Breukelen, Floreant en Nieuwkoop).  Waarom dan nu bij ons dorpse clubje, 
zou menigeen kunnen denken?
Dat kan Koos heel snel relativeren. Hoog trainen vindt hij echt niet het 
belangrijkste. Hij kreeg bij Siveo wel een positief gevoel. Hij vindt het leuk 
om te werken met jongens die nog leergierig zijn en probeert hen vooral 
plezier in het spelletje te geven. 
Duidelijk is dat de start voor Koos niet echt eenvoudig is. Zo zijn enkele 
spelers uit de hoofdmacht lager gaan voetballen, stokt de aanwas uit de geel-
blauwe jeugd op dit moment wat, en zijn er bovendien veel blessures. Maar 
ook als we Koos daarmee confronteren reageert hij uiterst nuchter. Hij wil 
vooral voorzichtig zijn met jongens die maar amper fit zijn. Bovendien 
vindt hij dat door die afwezigheid juist de mogelijkheid wordt geopend 

voor anderen die thans op een lager niveau spelen. Zo heeft hij notabene 
al spelers aan zijn groep toegevoegd die afgelopen seizoen nog in het 4e 
elftal actief waren, en dat tot tevredenheid. Hij wil iedereen de mogelijkheid 
geven om zich in de picture te spelen. Zeker als de jongens 2x in de week 
willen trainen, en Koos ziet er wat in, dan komen zo zomaar in beeld. 
Het brengt volgens hem wel met zich mee dat er nog een hoop te doen is 
maar dat het echt allemaal goed komt. Mijn vraag naar de verwachtingen 
voor het komend seizoen probeert hij met eenzelfde wedervraag te duiken. 
Als ik reageer met een positie in het linkerrijtje lijkt hij daarin echter wel 
mee te gaan. Dat is in deze best pittige competitie immers al een heel aardig 
resultaat.

Dick van den Hoeven
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Natuurlijk worden er in de zomermaanden op de Beemd altijd wel 
de nodige klussen gedaan. Dit keer was het bij tijd en wijle echter 
wel hectisch. We stonden immers voor een complete aanbouw om 
de nieuwe toiletgroepen te kunnen realiseren. Hieronder somt de 
coördinator Bram Angenent de werkzaamheden op zodat we een indruk 
kunnen krijgen van de geel-blauwen die we in het bijzonder dank zijn 
verschuldigd. 

Op 23 mei is er gestart met het heien van vijf palen door heibedrijf Gerard 
Voorend met assistentie van Jaap Muller. Vervolgens is er begin juni grond 
uitgegraven door Jaap (met een kraantje) en Cees Methorst (nog het 
echte handwerk met de schop). Dat moest zorgvuldig gebeuren waarbij 
ondergetekende de juiste maatvoering in de gaten hield, ook om de kabels 
niet te beschadigen. De grond werd afgevoerd met een shovel met kraantje 
van handelsonderneming Bunnik. Daarna was het mogelijk de werkvloer 
te storten, met beton van de Fa. A. van der Dool en de aangewezen hulp 
bij dit soort klussen, Arnold Beiboer. Tussendoor konden Jaap, Cees en 
Rinus Hoogerbrugge zich ook nog nuttig maken met wat werkzaamheden 
in de hal. Na het storten van de werkvloer wisten wij Hans van der Knaap 
te strikken voor het koppen snellen van de heipalen en kon Arnold verder 
met het stellen van de bekisting en de wapening door ijzervlechtersbedrijf 
Muis.  Op 11 juni kon de fundering worden gestort door Jaap, Cees en 
Leo Pouw, met de volgende dag ontkisten en aanvullen. Vervolgens aan 
de slag met de voorbereiding van de vloer, het plaatsen van de riolering 
en het aanbrengen/storten van de vloer door Jaap, Cees, Arnold en Ton 
van Westerop. Snel na het jaarlijkse stratenvoetbal hebben op 25 juni 
Cees, Jaap en ondergetekende de buitenmuur gesloopt. Inmiddels was 
Cor Muller er na zijn zware operatie gelukkig ook weer bij en hij fungeert 
voorlopig nog als opzichter en dat gaat hem prima af. Begin juli zijn we 
dan met het metselwerk gestart. Dat gebeurde door Cees met assistentie 
van Jaap en ondergetekende. En uiteraard met specie van de Fa. A. van 
der Dool. Enkele dagen later hebben Jaap en Leo de afvoer van het 
hemelwater gerepareerd en opnieuw opgehangen. Het metselen van de 
buitenmuur kon worden afgerond op 9 juli. Maar er gebeurde tussendoor 
meer op de Beemd. Zo was daar ook weer onze Rembrandt in de persoon 

van Arie Groenendijk. Arie heeft alle banken, dug outs en de tribune 
schoongemaakt en ze daarna 1 keer en zo nodig 2 of 3 keer in de lak gezet. 
Ook werden op veld 2 en het trainingsveld opnieuw lijnen getrokken 
door Jaap, Cor en ondergetekende en werden de ballen weer uitgezocht 
en opgepompt voor een nieuw seizoen. Die moeten immers in orde zijn, 
want daar draait het om bij het voetbalspelletje. Half juli werd een nieuw 
kozijn geplaatst in de bestuurskamer door Stef Kuijer en Arnold. 
Omdat er vertraging was in de levering van de dakplaten van de aanbouw 
en we toch graag binnen verder wilden gaan is er op 30 juli tijdelijk een 
dak geplaatst door Ton, Arnold en Leo. Daardoor kon gestart worden 
met het stempelen van het dak en het slopen van de binnenmuur door 
Cees, Jaap en ondergetekende, met ook vaak assistentie van Rinus. Zo 
kon begin augustus het metselwerk binnen worden gestart door Cees 
(met opperen van Jaap) en een cementdek vloer worden aangebracht 
door INB afwerkvloeren.  Daarna hebben Cees en ondergetekende de 
gipsblokken gelijmd en gezaagd. En dan kon uiteindelijk op 27 augustus 
het tijdelijke dak er weer af en konden Jaap, Cees en Arnold de nieuwe 
dakplaten aanbrengen met de kraanauto van van der Dool. Het dak werd 
vervolgens waterdicht gemaakt door dakdekkersbedrijf Balvert. En Cees 
maakte de door hem zelf gemetselde muur helemaal af door de muur ook 
zelf te voegen. De ruwbouw is gereed en we gaan nu met de afwerking 
beginnen. Tijdens de hele bouw heeft Ton van Westerop ook diversen 
werkzaamheden uitgevoerd en als iemand vergeten is die ook iets gedaan 
heeft, ook bijzonder bedankt daar voor. Bovendien hebben we tijdens de 
hele bouw de volle medewerking gehad van onze hoofdsponsor Bolton. 
Alles wat we voor de bouw nodig hadden konden we van Bolton gebruiken 
en ook alle lof voor de mensen van de werkplaats. Ze stonden altijd voor 
ons klaar als er iets nodig was. 

En alles wat we nodig hadden om de bouw te realiseren kwam via Bolton 
van bouwmaterialenhandel Raab Karcher uit Waddinxveen.  

Allemaal nogmaals bedankt.

Bram Angenent

Bouw nieuwe 
toiletgroep

IS DIT WEL ONDERHOUD ?
Ieder jaar plegen we onderhoud aan alles wat met Siveo te maken 
heeft. De ene keer zijn het de kleedkamers die geschilderd 
worden, dan het dak van de hal, om vervolgens de afvoer van 
de hal te repareren die bleek te zijn afgebroken. Allemaal 
zaken die erbij horen. Zaken die door de vele vrijwilligers met 
frisse zin worden uitgevoerd. Dit jaar is daarbij gekomen de 
nieuwbouw van de toiletten. Aansluitend gaan we de keuken 
en de bestuurskamer wat aanpakken. Een kleine facelift is wel 
op zijn plaats. Ook op het veld wordt er onderhoud gepleegd. 
De ene keer door de gemeente, de andere keer door de mensen 
van Siveo. De waterleiding van de douches zijn in de vakantie 
aangepakt en deels vervangen voor een beter warmwater 
capaciteit. Soms kom je echter zaken tegen waarvan we ons 
afvragen of wat we gaan repareren wel regulier onderhoud is. 
Zoals je op de foto kunt zien zal dit geen regulier onderhoud 
zijn maar dient hier meer is gebeurd en dat er een complete 
vervanging moet plaatsvinden. Da’s erg jammer. We vragen aan 
iedereen om zorgvuldig met het materiaal van de vereniging om 
te gaan. Immers, geld kun je maar 1x uitgeven. Help elkaar met 
de doelen weg zetten, schiet niet tegen de hal aan en als er wat 
stuk is gegaan, meldt het ons dan tijdig. Dan kunnen we er wat 
aan doen voor het erger wordt. 

Wees zuinig op ons cluppie.

Namens de onderhoudswerkers, 
Ton van Westerop 
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Zoals de meesten onder ons wel weten bestaat ons cluppie bijna 60 
jaar! Dus de keuze met wie een babbeltje te doen was niet zo moeilijk 
deze keer: Kjell van den Hoeven, lid van de commissie die al druk bezig 
is met het bedenken en plannen van activiteiten en feestelijkheden 
rondom dit jubileum!

Kjell, geboren en getogen Zegvelder. Hij zag 
op 18 maart 1984 z’n levenslicht op het adres 
waar nu nog steeds zijn ouders Dick en Paula 
wonen: Clausstraat 13 tegenover de bronzen 
koeien (even voor de duidelijkheid). Hij woont 
nu zelf al 10 jaar in Waterrijk, Woerden. Er was 
destijds geen aanbod van huizen in ons dorpje 
dus was hij min of meer genoodzaakt om iets te 

zoeken in ons “buitengebied”. Soms zou hij best weer terug willen naar hier 
en houdt het aanbod van woningen in de gaten.

Kjell was vijf en een half jaar oud toen hij voor ‘t eerst de groene mat bij 
ons cluppie betrad en vormde met o.a. Bart van de Geer, Mike Verhage, 
Niels Kastelein, Joost Ton en Akbar de Bruijn zijn eerste voetbalteam. De 
mannen stonden onder leiding van Carla Verhage en z’n moeder Paula van 
den Hoeven. Tot zijn 16e jaar bleef dit team bij elkaar, twee keer werd hij 
kampioen waaronder één keer in de D, waarin Stef Kuijer, Ariën Beukers, 

 
Vanaf 2011 draait Kjell samen 
met Bart van de Geer zeer 
regelmatig een bardienstje voor 
ons en zorgt zo voor een gezellig 
avondje voor jong en oud in 
de kantine. Van 2014 tot 2016 
was hij leider van ons 2e team 
samen met Eric van den Hoeven, 
mede vanwege een studie in de 

avonduren is hij hiermee gestopt. Wat niet betekende dat dit voor altijd van 
de baan was: toen het begeerde papiertje binnen was pakte hij de leider/
vlagger taak weer op en stond z’n mannetje samen met Aartjan Ton bij 
Siveo 3. Een combiteam van jonge en oude Siveo (waarvan sommigen nu 
buiten Zegveld wonen) spelers die op zaterdagmiddag gezellig samen weer 
een balletje trappen. 
 
De “gekke “weekenden die hij beleefde met de seniorenteams zal hij ook 
niet snel vergeten, we gingen dan meestal met meerdere seniorenteams 
tegelijk en maakten er een dolle boel van. Sinds kort maakt Kjell deel 
uit van een groepje geel-blauwen (Dick en Eric van den Hoeven, Nick 
van Ginkel, Simone van der Wind, Cynthia Verhage en Theo van 
Rossum, helaas moet laatstgenoemde zich even terug trekken i.v.m. 
gezondheidsredenen) die zich bezig houden met ons a.s. jubileum. In 2020 
bestaat Siveo 60 jaar en in het kader hiervan is er een “feestweek”. 

Deze start op zaterdag 20 juni met het jaarlijkse stratentoernooi en eindigt 
op zaterdag 27 juni met o.a. een reünie en een gezellige Hollandse avond 
voor jong en oud. Verder wordt er gedacht aan o.a. een FIFA-toernooi 
(e-sport) voor jong en oud, een voetbalclinic, walking football en iets 
speciaals voor de jeugd met diverse Dj’s. Zodra er dingen concreet zijn 
horen we dit uiteraard vast wel in het volgende Siveo Nieuws. Of hij nog 
meer hobby’s naast Siveo heeft? Jazeker, om fit te blijven gaat hij meerdere 
keren per week naar de sportschool en ook sport “kijken” vindt hij erg 
leuk, als er een Nederlander van de partij is hebben veel sporten snel zijn 
interesse. Ook de Formule 1 en wielrennen volgt hij graag.

Ajax is zijn favoriete ploeg, Europese 
thuiswedstrijden worden als het maar even 
kan door hem bezocht in het stadion. Met 
Aartjan Ton legde hij in ca. 36 uur ruim 1800 
km af om de beslissende wedstrijd in de 
halve finale van de Europa League in Lyon 
te bekijken. Ajax versus Feyenoord dat is/
was nogal eens een dingetje in huize van 
den Hoeven: broer Jurn is nl een trouwe 
supporter van Feyenoord (hij verdenkt wel 
een beetje z’n vader er van dat Jurn deze club 
wat opgedrongen is door vader Dick) en Kjell 
was Ajax, het kon soms behoorlijk ‘knetteren’ 

op Clausstraat 13! Kjell houdt van het dorpse karakter van ons geel-blauwe 
cluppie, de club heeft een belangrijke sociale plek. Luitjes, jong of oud, 
komen op zaterdagmiddag naar de Beemd om onder het genot van een 
drankje een gezellig kletspraatje te maken.

De bekende 3e helft.. Een aandachtspunt is volgens hem wel dat het 
belangrijk is dat de teams elkaar helpen. Als er een team is met een tekort 
aan spelers zal dit betekenen dat je soms moet ‘ballen’ in een ander team. 
Het is belangrijk dat spelers proberen zich flexibel op te stellen. Als dit bij 
toerbeurt gebeurt moet het mogelijk zijn.

Of hij nog ambities heeft voor dit seizoen? Het zou mooi zijn als het 
3e dit jaar kampioen wordt... het zou (bijna) een herhaling zijn van z’n 
kampioenschappen jaren geleden in de jongere pupillenteams, dit omdat 
een groot aantal dezelfde spelers zijn als toen.......

Margriet Vermeij

Niels Hoogendoorn, Ivo de Boggende en John Michael Bul aan het team 
waren toegevoegd. Z’n moeder had haar plekje als leidster afgestaan aan 
John Bul en David Loenen was de trainer van dit top team. 
 
Niet alleen voetbal vond Kjell een leuke sport, ook tennissen had zijn 
serieuze belangstelling... deze sport ging hem ook stukken beter af en 
hij werd gevraagd voor het jeugdplan Woerden. Dat hield wel in dat hij 
4x in de week verwacht werd op de tennistraining. Dus moest er een 
keuze gemaakt worden: of voetbal of tennis. Het was gewoonweg niet te 
combineren. Aangezien Kjell zelf beoordeelde dat hij vast geen kandidaat 
voor het 1e team van Siveo zou worden besloot hij te kiezen voor het 
tennissen, makkelijk was het niet omdat een teamsport hem net iets meer 
trok dan een individuele... Helaas liep hij een vervelende knieblessure op: 
zowel voetbal als tennis was geen optie meer.

Gelukkig was hij wel fit genoeg om in 2008 vlagger te worden bij ons 
vlaggenschip, de meeste spelers van dit team waren z’n oude voetbalmaatjes 
uit de jeugd. De gewonnen nacompetitiefinale tegen SEV in Bodegraven 
vergeet hij echt niet. Na de overwinning begon trainer Ed de Jong een 
toespraak om iedereen die maar wat betekend had voor dit team te 
bedanken... hij kreeg hier alleen niet de kans toe: Cees Kuijer nam het over 
en speechte op zijn eigen legendarische manier..  en het werd tot in de late 
uurtjes gevierd in de Duck in Nieuwkoop. 

Effe een babbeltje met: Kjell van den Hoeven
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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
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Sporthuis.nl Woerden
Rijnstraat 50

3441 BV Woerden

Bestel jouw SIVEO ‘60 tenue nu via Sporthuis.nl

Stem via de Rabo Clubsupport 
Actie op Siveo en support  

direct onze club!
Rabobank Rijn en Veenstromen sponsort dit jaar de lokale verenigingen en  

stichtingen via Rabo ClubSupport. Zij stellen hiervoor maar liefst €80.000,- beschikbaar.  
Hoe dit bedrag verdeeld wordt onder de deelnemende verenigingen bepalen wij zelf! 

De verdeling van dit bedrag zal namelijk gaan op basis van het aantal uitgebrachte stemmen.

Om te kunnen stemmen moet je wel lid zijn of worden van de Rabobank. 
Ben je al lid stem dan meteen via onderstaande link! Via deze link kun je ook eerst lid worden.  

Lid worden is kosteloos en binnen 1 min. geregeld.  Na de bevestiging kun je dan ook je stem uitbrengen.  
Hoe meer stemmen hoe hoger het bedrag voor Siveo! Het exacte bestedingsdoel binnen  

Siveo wordt nog bepaald, maar zal bij voorkeur met de jeugd te maken hebben.

www.rabo-clubsupport.nl

De stemperiode start 27 september en loopt tot en met 11 oktober.
De bekendmaking van de resultaten volgt daarna. 

Dus help Siveo en breng je stem uit!
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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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Gefeliciteerd!!! 
Onze gelukwensen gaan naar: 
- Erik Kleinveld en Jessica van Houten bij wie op 16 juli 2019 een 
zoon is geboren. Het broertje van Benthe kreeg de naam Luuk. 
- Remco en Merel de Kruijf en  Merel de Kruijf met de geboorte 
van hun zoon op 18 juli 2019. Het broertje van Anouk noemen zij 
Lucas Noah.  
- Perry en Stefanie Bunnik die op 25 augustus 2019 trotse ouders 
werden van zoon Guus. 

Veel geluk allemaal namens het hele geel-blauwe cluppie.

Wie houdt het droog bij het Poldersporten? 

Klaverjassen 
De klaverjasavonden op de Beemd zijn voor het komende 
seizoen als volgt gepland: 20 september 2019, 18 oktober 2019, 
15 november 2019, 20 december 2019 (Kerstklaverjassen), 17 
januari 2020, 21 februari 2020, 20 maart 2020, 10 april 2020 
(Paasklaverjassen, Goede Vrijdag) en 15 mei 2020. 

Vrijdagavond 28 juni stond er nog een activiteit op de agenda 
van de teams: JO17, MO17, JO15, JO14, JO13 en MO13 om met 
zijn allen het seizoen weer af te sluiten. Traditiegetrouw gingen 
we poldersporten. Normaal half mei, dit jaar iets later gepland 
dan vorige jaren, maar hierdoor hadden we wel uitstekend weer: 
zon en zo’n 25 graden. 

Zo rond 18.15 uur vetrokken we vanaf de Beemd met 49 jongens 
en meiden naar Poldersport de Kwakel. Daar werd na een korte 
uitleg de grote groep in drie kleinere groepen verdeeld, elk met een 
eigen begeleider. Het is de bedoeling om droog naar de overkant te 
komen. Maar het bleek wel weer dat niet iedereen geluisterd had, 
want voordat sommigen bij het eerste onderdeel waren, lagen er 
al een paar in het water. Voor degene die nog wel droog waren na 
het eerste onderdeel werd het een uitdaging om zo lang mogelijk 
droog te blijven. Wat wel lastig gemaakt werd door degene die 
al nat waren uiteraard. De meiden van de MO17 waren zeker 
niet veilig, zij zaten namelijk in de groep bij de JO17.  Nadat 
iedereen het parcours (vertrouwd tussen de koeien) niet droog 
overgekomen was, werd er nog afgesloten met de buikschuifbaan, 
welke verassend genoeg ook uitkwam in een sloot. Het was tijd om 
te gaan douchen en er werd afgesloten met wat drinken, een zakje 
chips en niet te vergeten de groepsfoto. Het was weer een geslaagde 
avond! Via deze weg willen wij nog alle ouders bedanken voor het 
rijden, zonder jullie had deze activiteit niet door kunnen gaan. En 
Ton wederom bedankt voor het maken van de leuke foto’s, welke 
op de Siveo site te bewonderen zijn. 

Namens de jeugdcommissie, Simone van der Wind

Voor het aanmelden en voor meer informatie kunt u zich richten tot: 

De jeugdcommissie via jc.siveo@gmail.com

Voetbalschoenen
niet verplicht

GRATIS

PUPPY 

VOETBAL

Voor 4 en 5 jarigen 

in de Siveo HalVanaf 14 september
 10 zaterdagen
 in het najaar

Draagt u SIVEO een warm hart toe…
….. ondersteun ons als vrijwilliger!!

De kracht van SIVEO is altijd ons dorpse karakter geweest, “samen 
klaren wij de klus”. Echter door de maatschappelijke ontwikkelingen 
binnen Zegveld hebben wij te maken met een enorme terugloop aan 
voetballende senioren, toch onze bron van vrijwilligers. Er is dan wel 
nieuwbouw in de planning, maar daar zullen wij op de korte termijn 
geen profijt van hebben.
 
Gevolg hiervan is dat ook het aantal vrijwilligers afneemt, terwijl de vereni-
ging niet minder vrijwilligers nodig heeft. Veelal wordt een beroep gedaan 
op dezelfde vrijwilligers en het zou mooi zijn als wij meerdere handen 
kunnen vinden die het vele werk lichter kunnen maken. SIVEO dwingt 
bij haar leden geen verplichte vrijwilligerstaken op, daarom zou het mooi 
zijn als iedereen iets meer stil zou staan wat de huidige vrijwilligers voor 
de actieve leden betekenen. Vooral gedreven doordat zij SIVEO een warm 
hart toedragen. Denk hierbij aan de onderhouds- en bouwactiviteiten, maar 
ook aan de scheidsrechters, verschillende coördinatoren en barpersoneel. 
Ook als uw kind voetbalt zou het mooi zijn als ouders hun steentje willen 
bijdragen. Niet iedereen heeft kennis van voetbal, maar ’s morgens of ‘s 
middags een drankje serveren achter de bar is voor iedereen een mogelijk-
heid. Ook de jeugdcommissie zoekt bijvoorbeeld nog mensen die helpen bij 
jeugdactiviteiten.  Er zijn legio mogelijkheden om ons te ondersteunen als 
vrijwilliger, iedereen is van harte welkom.

Help ons om samen het vele werk licht te maken.

Eric 
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Hoofdweg 56 - 3474 JG - Tel. 0348 - 691220 
schilder@beukers.info

Beukers

Schildersbedrijf

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

Zakelijke en particuliere verzekeringen
Pensioen- en hypotheekadvies

advertentie advertenties
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Naast het drinken van wijn, Jillz en uiteraard het biertje voor de 
liefhebbers konden de bezoekers ook kiezen voor een lekkere cocktail. 
Deze cocktails werden gemaakt bij de welbekende cocktailbar.  Verder 
kon er naast de overheerlijke dranken nog gekozen worden voor een 
oer-Hollandse menukaart, namelijk de welbekende Friet van Piet. 
Naarmate de avond vorderde mochten de heren uit Montfoort hun 
plaats achter de draaitafel innemen. Het zijn voor de meeste mensen 
geen onbekende jongens, namelijk DJ Robbe en Rouloz. Met dank aan 
onze Dj’s heeft de dansvloer vol gestaan en hebben zij de grond van de 
hal doen trillen. De activiteitencommissie wil nogmaals de sponsoren 
en vrijwilligers bedanken voor het mogelijk maken van dit feest. 
Daarnaast willen wij ook de mensen bedanken voor hun komst en 
uiteraard hun deelname aan dit gezellige ‘’fuifje’.  We zien jullie graag 
terug bij het eerstvolgende feest. 

Namens de activiteitencommissie,  
Stephan Voorend

SIVESTIVAL  
‘’HOLLANDSE HELDEN’’ 
2019… een groot succes!!
Op zaterdag 7 september was het weer tijd voor het traditionele 
Sivestival. Het is een van de activiteiten die niet meer weg te denken 
is uit het jaarlijkse voetbal seizoen van ons geel blauwe cluppie. Vanaf 
15:00 uur was de 4e editie een feit en was het wachten op de Hollandse 
helden en heldinnen. Met DJ Sven en Mathijs achter de draaitafel werd 
er een breed scala aan muziek gedraaid en mocht sportpark de Beemd 
de bezoekers in grote getalen ontvangen. Daarbij werden bijzondere 
helden en heldinnen op de dansvloer gesignaleerd, aan creativiteit geen 
gebrek.
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advertenties advertenties

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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INDELINGEN 
JEUGDTEAMS SIVEO 

SIVEO JO19-1  3e klas
Peter de Jong
Frans Droogh
   
1 Abdolrahman Aljabouli
2 Damian Plomp
3 Duncan Uittenbogaard
4 Ids Bakker
5 Jasper Koster
6 Jelle Lagerweij
7 Jelle Onderwater
8 Jesse Baas
9 Kevin de Jong
10 Luuk Scheffelaar
11 Michal Zydek
12 Roald Hoogerbrugge
13 Sieuwert Vos
14 Stan Droogh (k)

SIVEO JO18-1  1e klas  
Theo Visser
Eric van den Hoeven
   
1 Bart Lagerweij
2 Floris Verburg
3 Gijs Karsemeijer
4 Jan de Wit
5 Jeroen Frasa
6 Joris van der Horst
7 Lex Hoogeveen
8 Lukas Timmerman
9 Mick Visser
10 Ricardo Würsten
11 Rob Hoogeveen
12 Robert Verheul
13 Sem Visser (k)
14 Stan van den Hoeven
15 Vincent Blok

 
SIVEO JO15-1  4e klas   
Nico Blok 
   
1 Bastiaan Maat
2 Belal Aljabouli
3 Dawid Gasior
4 Fabièn Kreuger
5 Hugo van Dam
6 Julian Splinter
7 Kees Spierenburg
8 Lennard van der Wind
9 Luuk Muijt
10 Maico de Heer
11 Sem van den Hooren
12 Stanley Blok
13 Tibbe Versteeg
14 Tim Kalshoven (k)

SIVEO JO14-1  4e klas     
Jeroen Groot Bruinderink
Richard Bakker

1 Bram van Eijk
2 Christian Bakker
3 Corné Kemp
4 Jack Hendriks
5 Job van der Knaap
6 Levi van der Arend
7 Menno Vergeer
8 Niels Balvert
9 Remco van Vliet
10 Rick van Dommelen
11 Roel Groot Bruinderink
12 Sam Berghoef

SIVEO MO17-1 2e klas    
Fergus van den Hoeven
Marinka Onderwater 
   
1 Bram van Eijk
1 Anouk Verweij
2 Channah Verkerk
3 Dewi de Jong
4 Donna Franssen
5 Julia Broer
6 Karlijn van der Horst
7 Kimberley de Kruijf
8 Lynn van den Hoeven
9 Manou Ton
10 Mellany Smulders
11 Natascha de Kruijf
12 Nena Hageman
13 Sanne Onderwater
14 Simone Balvert

SIVEO MO15-1 2e klas    
Ronald de Jong
Leen Blok
   
1 Afifa Abdul
2 Amy Beukers
3 Anouk van der Knaap
4 Fay de Jong
5 Indy Sangers
6 Isa Dorst
7 Joëlle Würsten
8 Lieke van Vliet
9 Lotte van de Weerd
10 Marieke Blok
11 Marit Kooijman
12 Sanne Balvert

SIVEO JO 12-1 3e klas    
Petra Woerde
Adam Lyndersay
Corné Kuyer

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

SIVEO JO 11-1 4e klas    
Nick van Ginkel
Hans van Eijk
   
1 Bram Pak
2 Erik Lenssinck
3 Finn Hooijkaas
4 Jurgen Würsten
5 Luuk Weststrate
6 Matthias Vennik
7 Mike de Roo
8 Nesri Sarrou
9 Seb van Eijk
10 Toby van Ginkel

SIVEO JO 10-1 4e klas     
Els van Dam
Erik Schalkwijk
Jeroen Vork
Jet Lindersay
  
1 Jeroen Hilgerson
2 Lodewijk Mulder
3 Marloes Schalkwijk
4 Mathijs Muller
5 Owen van Dam
6 Quinten Vork
7 Sem Donselaar
8 Semm Lyndersay
9 Siep Ton

SIVEO JO 8-1 4e klas      
Arnold Beiboer
Esther van de Hoef
 
1 Dean Beiboer
2 Dilan Brak
3 Jayden Andeweg
4 Jonathan Dros
5 Jorden Verboom
6 Leroy Dekker
7 Niek Wijman
8 Onno Lenssinck
9 Stefan van Vliet

SIVEO JO 8-2 4e klas        
Jaco Biemond
Tommie Muller
Marvin Wisseloo
Marcel van Dam
 
1 Brent van Dam
2 Eva Pak
3 Guus Biemond
4 Jesse Kastelein
5 Joost Loenen
6 Killian Wisseloo
7 Lars Muller
8 Rayan Sarrou 

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 – 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 rechterhoek

Voetballen en 
trompet spelen

Patat, pizza en 
pannenkoeken

Het was een erg 
gezellige middag

Lieke  
van Vliet

Pupil van 
de week

SIVEO MO15-1
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