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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:
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Penningmeester:
Bram Angenent
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Tel.(0348) 69 15 18
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SCHEIDSRECHTERZAKEN:
Bram Angenent
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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)  € 49,25  € 2,75  € 0,00  € 52,00
O19  € 34,20  € 2,75  € 6,50  € 43,45
O17-O15-O13-O11  € 23,90  € 2,75  € 6,50  € 33,15
O9  € 19,15  € 2,75  € 6,50  € 28,40
Alleen trainende leden  € 24,65  € 0,00  € 0,00  € 24,65
Rustende leden  € 16,45  € 0,00  € 0,00  € 16,45
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.
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Margriet Vermeij
Broeksloot 63
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Ook adverteren
in Siveo Nieuws?
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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 beland in de donkere sfeervolle 
dagen rond Kerst en Nieuwjaar. Tijd om 
even afstand te nemen van de waan van de 
dag en te relativeren. Dat geldt natuurlijk 
ook voor de dagelijkse activiteiten binnen 
ons geel-blauwe cluppie. Wat is er door een 
vaste getrouwe groep vrijwilligers weer 
een werk verzet op de Beemd. En dit keer 
bepaald niet alleen op het voetbaltechnische 

terrein maar zeker ook in materiële zaken. Wat te denken van de 
mensen die zich hebben ingezet bij de verwezenlijking van de nieuwe 
aanbouw. De toiletgroepen bevinden zich in een afrondende fase en 
van daaruit bestaan er verdere voornemens. Maar hebben we daarvoor 
nog de deskundige mankracht, zeker nu enkele dragende krachten in 
de lappenmand zijn beland? Hun gezondheid gaat vooreerst boven 
alles, dat zullen en moeten zij niet alleen zelf maar ook wij ons terdege 
realiseren. 

Bij een evaluatie op voetbalgebied komen wellicht het eerst de wat 
teleurstellende resultaten van onze vlaggendragers in beeld. We 
zijn gewend dat onze jongens meestrijden in de subtop maar wisten 
uiteraard dat we ten opzichte van de afgelopen jaren nogal wat 
hadden ingeleverd. We misten, al dan niet tijdelijk, dragende spelers, 
bijvoorbeeld door een wereldreis of gewoon door de voorkeur om in 
een lager elftal te gaan spelen. Het biedt dan overigens mogelijkheden 
voor jonge aanwas, maar dat vergt aanpassing en inpassing. Het is niet 
redelijk om daarvan aanstonds een zelfde niveau te verwachten. En de 
weg omhoog lijkt inmiddels al ingeslagen! 
Zeer verdienstelijk is verder het optreden van een aantal andere 
geel-blauwe teams. Het 3e elftal staat aan kop en levert bij personele 
problemen bij tijd en wijle ook mankracht voor het standaardteam. Die 
mankracht wordt soms ook al ingezet via jongens uit de JO18 dat heel 
fraai de koppositie inneemt in de 2e klasse. Maar ook de damesafdeling 
laat nadrukkelijk van zich spreken. Het vrijdagavondteam 7x7 pakte al 
het kampioenschap en de MO17 volgde dat voorbeeld. 

In dit Siveo Nieuws verder ook aandacht voor onder meer:
- teams die in het nieuw gestoken zijn door heel belangrijke sponsors, 
- de Algemene Ledenvergadering (ALV),
- het bezoek van Sinterklaas, 
- een babbeltje met de Siveo-gastheer op zaterdagmorgen Aad 
Veldmeijer;

Wij wensen jullie sfeervolle feestdagen en een fijn, sportief en bovenal 
gezond 2020. 
 
Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

Deadline volgende inleverdatum:
2 april 2020

van de voorzitter
Het seizoen is alweer in volle gang 
en de winterstop nadert al snel, 
kortom tijd voor een tussenbalans. 
Ons vlaggenschip presteert voorals-
nog niet geheel volgens verwachting. 
Ingegeven door forse personele pro-
blemen is het soms meer een kunst 
om een compleet team op de been 
te krijgen dan om keuzes te maken. 

Complimenten aan Hans en Koos hoe zij de rust bewaren 
rondom het team. Zojuist zit de eerste overwinning in de pocket 
en dat geeft de burger moed.

Bij de overige senioren steken de prestaties van SIVEO 3 er bo-
venuit en vooralsnog gaan zij fier aan de leiding in de 5e klasse. 
Bij de jeugd steken er ook een paar teams bovenuit en zijn er 
mogelijk al enkele winterkampioenen te feliciteren.  
De JO18-1 gaat soeverein aan kop in hun competitie en daar-
naast gaat de MO17-1 een spannende slotfase tegemoet.  
De eerste kampioen van dit seizoen hebben wij al mogen be-
groeten, het vrijdagavond damesteam 7x7 is enthousiast  
van start gegaan en zijn direct bovenaan geëindigd.

Maar zoals in iedere sport kan niet elk elftal bovenin meedoen. 
Zelf vind ik daarom nog altijd het enthousiasme die van de 
jeugdteams afspat het mooist om te zien. Gewoon die honger 
naar de bal en de zin om zaterdag met z’n allen een lekker potje 
te voetballen. Winst is leuk, maar de gezelligheid en lol met 
elkaar is minstens zo belangrijk.

Tussentijds is 14 november de ALV geweest, met een mooie 
opkomst. Hieruit kan worden opgemaakt dat SIVEO nog zeker 
leeft onder de leden. Naast de nieuwe toiletgroepen die gereed 
zullen zijn in het eerste kwartaal van 2020 lag de nadruk op toe-
komstige projecten, alsook een kritische noot over het vrijwil-
ligersbestand. Goed om te vermelden is dat Bram en Margriet 
herkozen zijn en volgens zeggen hun laatste termijn ingaan.

Ondertussen is er op de velden een geel-blauwe verandering 
waar te nemen. Sponsor Bolton heeft SIVEO 1 in het nieuw 
gestoken, ook SIVEO 3, VR 7x7 en de gehele jeugd zijn in het 
nieuw gestoken. Dit komt de exposure van de gehele club ten 
goede, duidelijk herkenbare tenues voorzien van frisse geel-
blauwe kleuren.

Met deze outfits kunnen wij nog jaren vooruit, te beginnen met 
2020. Langs deze weg wil ik dan ook iedereen alvast hele prettige 
kerstdagen en een sportief en voorspoedig 2020 toewensen.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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Na heel wat maanden voorbereiding van Madelon en heel wat 
trainingsavonden was het dan eindelijk zover: De Siveo-Veterinnen 
speelden hun eerste competitietoernooi! Vol gezonde spanning werd 
naar NSV gereden. Compleet in nieuwe tenues, geregeld door Corina en 
gesponsord door Sporthuis Woerden, betraden de dames het veld. Het 
voelde weer net als vroeger, mede doordat Marjan van Oostrom, net als 
vroeger, het team coachte. 

De eerste wedstrijd was tegen NSV. In de 9e minuut scoorde Lennie 
het eerste doelpunt, dat een minuut later werd afgestraft door een 
tegendoelpunt. Al snel volgden er twee doelpunten voor Siveo (door 
Cynthia en Lennie) en na 20 minuten werd de wedstrijd afgefloten en 
liepen de Veterinnen trots met een 1-3 winst het veld af.

De tweede wedstrijd was tegen Alphia. Marjan moest vlak voor de 
wedstrijd nog een last-minute aanpassing in de opstelling aanbrengen, 
omdat een speelster nog op de wc bleek te zitten. De spanning was 
natuurlijk ook om te snijden! Tijdens deze wedstrijd zorgde Gerineke al 
na 3 minuten voor de 1-0 voorsprong. Met een prachtige voorzet van onze 
nieuwe Siveo-speelster Pieternel sloot Cynthia de wedstrijd uiteindelijk af 
met een 4-0 winst.

In het donker begon de derde wedstrijd tegen Kamerik, die Siveo won met 
3-0. 

Ook de derde helft voelde weer als vanouds. Met veel gelach en 
herinneringen aan ‘vroeguh’ werd deze eerste competitiedag afgesloten. De 
kop is eraf!

Op de regenachtige avond van 4 oktober stonden de Siveo Veterinnen weer 
klaar voor het toernooi, dit keer bij Alphia. Lianne stond op doel. Dat een 
verdediger ook kan scoren liet Corina zien, die tijdens de eerste wedstrijd 

tegen Alphia het zesde en tevens laatste doelpunt van deze match maakte. 
Vervolgens was het de beurt aan Kamerik om onze tegenstander te zijn. 
Met 3 doelpunten van Mariëlle eindigde deze wedstrijd in een 3-0 winst. 
De grootste tegenstand kwam van NSV, waarbij de stand dan ook 0-0 bleef. 
Zonder tegendoelpunten konden de Veterinnen dus weer terugkijken op 
een geslaagd toernooi.

De derde wedstrijdavond was in Kamerik bij de Jong Belegen dames. Deze 
avond deden Sandra en Marleen voor het eerst mee en bewaakte Petra de 
eerste 2 wedstrijden het doel. De eerste wedstrijd tegen Kamerik eindigde 
in een 0-3 winst door 2 doelpunten van Lennie en een eigen doelpunt 
van de tegenstander. De wedstrijd tegen Alphia eindigde eveneens in een 
0-3 winst, waarbij onze debutante Sandra, Mariëlle en Lennie voor de 
doelpunten zorgden. De verdediging bestaande uit Corina, Lieke, Paulien, 
Marleen en Nancy stond haar vrouwtje en gaf de tegenstanders geen 
ruimte om ook maar één schot op doel te kunnen lossen. Als laatste stond 
de wedstrijd tegen NSV op het programma. Ook dit keer waren de dames 
van beide teams aan elkaar gewaagd en eindigde de wedstrijd in 0-0. Met 9 
punten voorsprong zijn de voorbereidingen op het kampioenschap van de 
Siveo Veterinnen begonnen. 

Op 1 november was dan de dag waar de Veterinnen al een poosje naar 
uitkeken. De avond waarop de dames kampioen zouden gaan worden 
en dat op eigen terrein! 1 punt was er nog nodig om de titel in de wacht 
te slepen. Wat ontzettend leuk dat er zoveel publiek was om de dames 
aan te moedigen! Voor Kim was deze avond tevens haar debuutavond bij 
de Veterinnen. De avond (onder leiding van scheidsrechters Leo Pouw 
en Timen Klein) begon met een spannende wedstrijd tegen NSV. De 
Veterinnen gaven alles wat zij hadden en wonnen met 1-0. De overwinning 
was in the pocket, maar het toernooi was nog niet voorbij. De dames 
hadden echter hun doel al bereikt en de eerlijkheid gebied te zeggen dat 
de twee laatste wedstrijden niet echt spectaculair gespeeld werden. Tegen 
Kamerik werd de eindstand 0-0 en Alphia kwam in de laatste wedstrijd 
zelfs voor te staan met 1-0. Dit kon Lennie niet verkroppen en rende na 
de aftrap recht op het doel af en scoorde gelijk de 1-1. De dames van Siveo 
wonnen uiteindelijk met 2-1.

En toen kon er eindelijk gefeest worden! Margriet en Corné kwamen 
met bloemen het veld op en ook al waren het maar 4 speelavonden, de 
dames voelden zich echt kampioen. Na een fotosessie met Ton verlieten de 
uitgelaten dames het veld onder de klanken van ‘we are the champions’

In de kantine werd het feest voorgezet. Nancy had gezorgd voor leuke 
prijzen voor het rad van avontuur en voor de verloting. Dit was een groot 
succes en de spanning steeg toen het tijd werd voor de hoofdprijs. Iedere 
vrouw wilde deze prijs in de wacht slepen, maar onze eigen Leo ging 
ermee vandoor! Zelfs nadat de dames van Kamerik al hun prijzen wilden 
inwisselen bij Leo, hield hij voet bij stuk en gaf hij zijn prijs niet weg. We 
zullen niet verder in details treden, maar vraag hem gerust naar hoe zijn 
nacht na de kampioensavond was…

Het bleef nog lang gezellig en onrustig in de kantine en hopelijk kunnen de 
Veterinnen dit feestje in het voorjaar nog eens overdoen!

Nancy Plijter

Siveo-veterinnen  
als vanouds,
glansrijk 
kampioen!

De meiden van de MO17 hebben het knap geflikt. Twee keer achtereen 
werkten zij tegen de andere geel-blauwen (Floreant) een achterstand weg. 
Uiteindelijk trokken zij met 4-3 de driepunter over de streep via goals 
van Channah Verkerk (2x) en Manou Ton (2x). En de beloning kwam uit 
onverwachte hoek. De naaste concurrent Altior kreeg met 6-1 slaag van 
Bernardus waardoor het kampioenschap een feit was. Feest dus voor het 
team van het enthousiaste leidersduo Marinka Onderwater en Fergus van 
den Hoeven. Samen met de trainers Arjan Ton en Peter Vermeij is er een 
leuk team gesmeed.

De meiden vernamen het onverwachte nieuws na afloop in het kleedlokaal. 

Siveo MO17 
in zinderende 
pot naar 
kampioenschap

De JO18-1 heeft na een indrukwekkende zegereeks de competitie in stijl 
afgesloten. De overtuigende 0-6 zege gaf het ongeslagen kampioenschap 
extra glans. Met een heuse partybus werden de aanstaande kampioenen 
vervoerd naar het Hilversumse ‘t Gooi. Op de heenreis waren de gezichten 
nog enigszins gespannen, maar op de terugreis deinde de bus heen en weer 
op de klanken van Neil Diamonds ‘Sweet Caroline’. Dit nummer is door 
de JO18-1 eigenhands omgetoverd tot een SIVEO-lied en werd luidkeels 
meegezongen. 

Siveo JO18-1  
ongeslagen  
kampioen



98 SIVEO NIEUWS
2019/4

SIVEO NIEUWS
2019/4

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
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SIVEO 1 is bij de start van het huidige seizoen in het nieuw gestoken 
door hoofdsponsor Bolton. Samen met Sporthuis is gekozen voor een 
tenue met een herkenbare frisse kleur geel, waarop de sponsornaam 
goed tot uiting komt. Daarnaast heeft SIVEO ook de presentatiekleding 
van de begeleiding vervangen, wat de totale uitstraling zeker ten goede 
komt. 

De sponsoren zijn zelf ook zeer tevreden en trots over het resultaat en 
gingen uiteraard graag met de selectie op de foto. 

Bedankt Bolton, SIVEO is op haar beurt ook zeer content met deze 
nieuwe look.

Bolton zet Siveo 1 
met begeleiding  
volledig in het  
nieuw! 

Klaverjassen  
Vanaf september wordt er weer volop geklaverjast bij Siveo. 
De uitslagen waren als volgt: 

Uitslag 20 september 2019
1. Marco en Willem Oskam   5488 punten
2. Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven 5399 punten
3. Cees Methorst en Nel van der Vaart  4956 punten
4. Gerrit van der Wel en Marco de Jong  4939 punten
5. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven 4760 punten
P. Alida en Gerrit de Jong   3898 punten

Uitslag 18 oktober 2019
1. Marco en Willem Oskam   5898 punten
2. Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven 5562 punten
3. Dirk en Marco de Jong   5146 punten
4. Arie Groenendijk en Leo Pouw  4697 punten
5. Riet en Ria van Vliet   4573 punten
P. Alida en Gerrit de Jong   3141 punten

Uitslag 15 november 2019
1. Marco en Willem Oskam   5445 punten
2. Alida en Gerrit de Jong   5303 punten
3. Gerrit van der Wel en Marco de Jong  4941 punten
4. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven 4893 punten
5. Jim Hovorka en Bert Ton   4834 punten
P. Henk van Amerongen en Hans Overkamp 4210 punten

De volgende klaverjasavonden zijn 20 december, 17 januari,  
21 februari, 20 maart, 10 april en 15 mei.

Dick van den Hoeven  

ALV met positieve geluiden… 
maar ook aandacht voor  
meer vrijwilligers! 
Op een redelijk drukbezochte ALV was het bestuur met 1,5 uur door de 
agenda heen en kon er onder het genot van een drankje nagepraat wor-
den. De agendapunten liepen uiteen van het verloop van de verbouwing 
tot een terugblik over het afgelopen jaar en een blik op de toekomst. De 
bestuursleden Bram en Margriet zijn door de leden herkozen. Bram is 
inmiddels al 52 jaar penningmeester en Margriet al 22 jaar bestuurslid, 
waarvoor hulde. 

Als voorzitter ben ik daar uiteraard content mee, maar naar de aanwezige 
leden wilde ik daar wel graag iets aan toevoegen. Het vinden van vrijwil-
ligers is nog steeds moeizaam. Dit is geen nieuw fenomeen, in de jaren ’70, 
’80 en ’90 repten noodoproepen in het Siveo Nieuws al over dezelfde pro-

blemen. Toch is extra aandacht hiervoor geen overbodige luxe. Veel “gaten” 
in onze organisatie worden tijdelijk ingevuld door goedwillende vrijwilli-
gers die dit naast hun eigen taken doen. Deze taken zijn echter  
naast de eigen taken en kunnen niet met volle kracht worden ingevuld.  
Met regelmatig als resultaat een niets ontzienend commentaar/verwijt als 
iets vervolgens niet loopt zoals de “consument” verwacht; niet echt een mo-
tiverend woord waar deze vrijwilliger dan op zit te wachten. Terug naar de 
agenda, de leden hebben aangegeven de huidige bezetting van het bestuur 
met 5 mensen voldoende te vinden. Volgens de planning van de toiletgroep 
verbouwing zal de oplevering in het eerste kwartaal van 2020 zijn.  
Een vervolgproject zal de keuken worden, maar de prioriteit ligt bij de 
afronding van de toiletgroep. De leden spreken daarbij hun terechte zorgen 
uit over de belasting van de vrijwilligers die bij de verbouwing betrokken 
zijn. Dit moet bij een volgend project onderdeel van de begroting uitmaken. 
Als afsluiter werd de uitgevoerde energiescan besproken. SIVEO zoekt een 
vrijwilliger die de “groene” kar wilt trekken, hierbij nogmaals de oproep. 

Trouw aan Geel-Blauw
Op de ALV kwam ook Trouw aan Geel-Blauw (TAGB) uiteraard ter sprake. 
TAGB heeft in 2019 niet stilgezeten. Gerealiseerd zijn het nieuwe scorebord 
met de  ledverlichting en daarnaast een financiële hulp bij de dakreparatie 
van de trainingshal. Bij de ALV kwamen diverse ideeën voor nieuwe  
doelen naar voren. 
• Een partytent voor de AC
• Nieuwe presentatiekleding voor de jeugdleiders en trainers
• Het speelhuisje voor de jeugd.
De vervolgplannen zullen door Cor en André worden voorgelegd aan de 
TAGB leden.

Eric 

SIVEO heeft in samenwerking met De Markt (Peter Vermeij) en Sporthuis.
nl nieuwe tenues gerealiseerd voor de SIVEO jeugd. De afgelopen jaren was 
de sponsoring van de tenues per team geregeld en daar was SIVEO zeer 
content mee. Ondanks alle goede bedoelingen ten spijt liep de laatste jaren 
de kleurscharkering wel heel erg uiteen. Daarbij was de herkenbaarheid 
van de sponsoren en de SIVEO kleuren niet altijd even duidelijk meer. 
SIVEO wilde graag meer herkenbaarheid in de tenues en heeft samen 
met De Markt en Sporthuis.nl de handen ineen geslagen. Het resultaat is 
een tenue in herkenbare frisse kleuren met duidelijke sponsoring. Grote 
voordeel is nu dat kapotte tenues makkelijker bijbesteld kunnen worden en 
uitgewisseld kunnen worden met andere teams. Maar bovenal is de gehele 
SIVEO jeugd nu herkenbaar in de kleding en dat komt de uitstraling enorm 
ten goede.

SIVEO wil dan ook De Markt en Sporthuis.nl hartelijk danken voor de 
realisatie van de tenues.

Eric

Nieuw tenue  
siveo-jeugd
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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

Sporthuis.nl Woerden
Rijnstraat 50

3441 BV Woerden

Bestel jouw SIVEO ‘60 tenue nu via Sporthuis.nl
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In dit laatste babbeltje van 2019 wil ik jullie voorstellen aan 
Aad Veldmeijer, Aad is met ingang van dit huidige seizoen op 
zaterdagmorgen van start gegaan als lid van onze ontvangstcommissie.

Aad is geen Zegvelder van huis uit om zo maar te zeggen. Geboren op 22 
maart 1955, zijn wieg stond in Oosterwolde, een rasechte Fries dus, of 
hij ook Fries spreekt? Zeker maar zijn ‘moedertaal’ is Stellingwerfs, een 
dialect: een tegenhanger van het officiële Fries. 

Op de boerderij (waar hij woonde) was geen stromend water en ook 
geen elektra. Je wassen deed je in een teil of aan de pomp, drinkwater 
kwam o.a uit de regenton en het enige licht dat er was kwam van de 
petroleumlamp. Het toilet was op de deel, van hout gemaakt met een 
deksel .. was  het tonnetje vol dan moest deze geleegd worden op de 
mestvaalt. WC papier? Nee, er lag een oude krant..

Tijdens de ruilverkaveling in de zestiger jaren verhuisde het gezin 
Veldmeijer. Zij gingen wonen in Rotterdam, waar vader Veldmeijer zijn 
boeren kloffie verruilde voor een heel ander pak. Het boerenbedrijf werd 
vaarwel gezegd, een nieuwe baan als rijksambtenaar begonnen. 
Nu woont hij al weer zo’n jaar of zes samen met zijn vrouw Will op de 
Hoofdweg in ons dorpje wat hem zeker niet onbekend was, hiervoor waren 
zij meer dan 30 jaar inwoner van Woerden. Samen hebben ze vier kinderen, 
twee er van zijn zeker bekend in onze Siveo-kring: Eric en Fergus en voor 
een aantal onder ons zijn ook Stephanie en Kimberley geen onbekenden.
Aad werkte jaren in de elektronica, nu heeft hij zijn vroegere hobby 
weer opgepakt: Aad is namelijk een liefhebber van modelspoorbanen. 
Om de een of twee maanden is hij een hele zaterdag te vinden op de 
“modelspoorbeurs” in Houten en test daar de loc aankopen van bezoekers. 

Ondanks zijn drukke schema hadden Sinterklaas en vijf voetbalpieten 
nog even de tijd om op vrijdagavond 29 november langs te komen 
bij Siveo. Ze wilden het dit jaar nogmaals opnemen tegen de jongste 
jeugdteams van Siveo. Het tegenvallende resultaat van vorig jaar moest 
even rechtgezet worden.

Alle spelers van de puppies, JO8-2, JO8-1 en JO10-1 waren uitgenodigd 
om tussen 18u - 18:15u naar de trainingshal te komen. Sinterklaas had 
aangegeven rond 18:30u bij Siveo te komen. Iedereen was mooi op tijd 
aanwezig. Voordat de Sint arriveerde werd er nog een warming-up gedaan 
door Erik Schalkwijk. Je moet natuurlijk wel goed voorbereid aan de 
wedstrijd beginnen.  
Precies op tijd kwamen de Sint en zijn Pieten aan bij Siveo. Ook dit jaar was 
het weer gelukt om een leuk voertuig te vinden om zijn entree te maken. 
Na een rondje door de hal gereden te hebben stapten Sinterklaas en de 
Pieten uit. Ze werden gelijk omsingeld door de kinderen, die waren blij dat 
ze er eindelijk waren.  
Na een korte warming-up waren de Pieten klaar voor de wedstrijden. 
Sinterklaas gaf aan wel de scheidsrechter te willen zijn. Het gerucht gaat 
dat hij daar aardig bedreven in is. Het speelschema was: eerst de puppies 
tegen de Pieten, daarna de JO10-1, daarna de JO8-1 en als de laatste de 

Als het kapot is of niet naar behoren functioneert wordt het door Aad als 
de nieuwe eigenaar dit zou willen gerepareerd. 
De overige zaterdagen is hij vanaf de zomerstop te vinden op de Beemd. 
Hij ontvangt ‘bezoekende’ jeugdteams bij Siveo, vaak samen met Rinus. Het 
is goed voor onze club dat de leiders van tegenstanders welkom geheten 
worden en dat er aandacht voor ze is, door even een gezellig (voetbal) 
praatje onder het genot van een bakkie.. 
Sinds korte tijd is de ontvangst in onze kantine, de toiletgroepen 
worden opgeknapt en de bestuurskamer doet nu dienst als opslag voor 
bouwmaterialen en gereedschap. 
Dit is volgens Aad geen probleem, daar je vanuit de kantine veel meer zicht 
op de velden hebt en je komt ook in gesprek met veel meer mensen dan 
alleen de scheidsrechters en leiders van de bezoekende clubs. 
Zo is het ook fijn voor onze clubscheidsrechters dat er aandacht is voor hen 
voordat ze het veld opgaan en dat zij in de rust even een drankje kunnen 
doen en indien nodig met raad en daad bij gestaan worden. Een goede 
begeleiding van deze jongeren is heel belangrijk... Siveo is maar wat blij met 
hun inzet! Zonder scheids geen voetbal...

Was toch wel een beetje benieuwd hoe hij “aangeland” was bij ons geel-
blauwen... 
Onze voorzitter Eric en z’n vrouw Will hebben hem overgehaald om Rinus 
te gaan assisteren.. en gelukkig heeft hij hier geen spijt van! Siveo was hem 
niet onbekend voordat hij als ‘ontvanger’ aan de slag ging, hij kwam met 
regelmaat kijken bij de wedstrijden van zijn kleinkinderen: Stan, Ryan 
en Lynn. (Net zoals hij overigens Isabel soms bezoekt bij haar Synchroon 
zwemwedstrijden). 
Aad was in zijn jonge jaren ook een fervent voetballer en dat ging hem 
nog goed af ook. Hij speelde bij Xerxes in Rotterdam. Een grote club 
met best een aardig niveau. Hij voetbalde daar in de C2, C1, B1 en een 
tijdje in A1, daarna is hij gestopt, dit omdat het lastig te combineren was 
met zijn studie en een job om wat zakgeld te verdienen. Wel kregen we 
bij Xerxes  A1 ‘betaald’ en hierbij moet je dan denken aan een kleine 
reiskostenvergoeding. 
Een voormalig teamgenootje voetbalde een seizoen bij Feijenoord. Helaas 
moest hij afhaken door een medische complicatie. Wel jammer dat je die 
‘gasten’ uit het oog verliest.  
Niet alleen voetbal heeft zijn interesse, ook hockey. Deze sport werd 
beoefend door andere gezinsleden. 
Aad is en blijft een Fries: zijn favoriete voetbalclub is Heerenveen en 
schaatswedstrijden worden uiteraard gevolgd op de TV. Niet meer zo 
fanatiek als vroeger toen zat je het hele weekend aan de buis gekluisterd en 
werden de (ronde) tijden in het overzicht dat in de krant afgedrukt stond 
bijgehouden.

Aad is een echte “prater”, mensen die hem ontmoet hebben in onze kantine 
zullen dat zeker kunnen beamen.. en wij als Siveo zijn maar wat blij met 
zulke gezellige vrijwilligers!

Als laatste wil hij dit nog even kwijt: “dat Siveo rookvrij is, is een hele goede 
zaak. Wij moeten onze jeugd niet het idee geven dat roken leuk en gezellig 
is.... en met z’n allen het goede voorbeeld geven”!

Margriet Vermeij

JO8-2. Het waren stuk voor stuk allemaal spannende wedstrijden met 
als einduitslag 4 maal winst voor de spelers van Siveo. Om de tijd te 
overbruggen als je niet hoefde te voetballen werden er penalties geschoten 
op Mats.  
Na de wedstrijden ging iedereen naar de kantine, hier werd het feestje nog 
even doorgezet. De banken voor de Sint en Pieten stonden al klaar. De 
kinderen zaten met hun team samen met de leider(s) aan een tafel. Toen 
iedereen op zijn plek zat kwamen de Sint en zijn Pieten binnen met zakken 
snoepgoed (er werd flink gestrooid) en de cadeautjes. De Sint nam plaats 
in de bank, omringd door de Pieten, en riep de teams één voor één bij 
zich. Na een liedje gezongen te hebben kreeg de leider een grote zak met 
cadeautjes en een aardigheidje voor leiders/ trainers erin. Nadat iedereen 
zijn cadeautje had uitgepakt, werd er nog een groepsfoto gemaakt en 
gingen de kinderen tevreden naar huis. 

Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt om de avond tot een succes 
te maken voor de jongste jeugdleden van Siveo.

Namens de jeugdcommissie 
Wilco Berghoef

Effe een  
babbeltje  
met...
Aad Veldmeijer Sinterklaas en 

Pieten bij Siveo,
met de Sint 
als scheids !!
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Onlangs bereikte ons het bericht dat oud lid Folkert van der Bij 1 
november 2019 was overleden aan de gevolgen van een slepende 
ziekte. Als jeugdspeler keek ik al tegen Folkert op, omdat hij in mijn 
ogen toentertijd als de dirigent op het middenveld van SIVEO 1 
fungeerde. Hij heeft in de jaren ‘70 in totaal 119 wedstrijden in onze 
hoofdmacht gespeeld. Met als absolute hoogtepunt natuurlijk de 

kampioenswedstrijd tegen Perkouw. Vervolgens was hij in de jaren ’80 
2 jaar onze hoofdtrainer. Een vriendelijke man met een karakteristieke 
speelstijl. Zijn specifieke kennis en houding boezemde ook gezag 
in en dat maakte het mogelijk dat hij als verenigingsman ook kon 
functioneren als hoofdtrainer van Siveo. Al met al was Folkert zo’n 
33 jaar lid geweest van onze vereniging en is daarnaast ook jarenlang 
financieel adviseur van SIVEO geweest. 

Wij wensen Joke, de andere nabestaanden en zijn vrienden binnen 
SIVEO heel veel sterkte toe met dit verlies.

Eric van den Hoeven Onlangs heeft (speler en sponsor) Perry Bunnik namens 
BUNNIK VERHUUR ervoor gezorgd dat de mannen van 
Siveo 3 de komende jaren weer netjes voor de dag komen met 
een prachtig nieuw geel-blauw tenue.In de thuiswedstrijd 
tegen Kamerik 2 werd er met een zwaarbevochten driepunter 
(1-0) gedebuteerd  in de nieuwe outfit. Dat er in de komende 
seizoenen nog maar veel overwinningen aan mogen worden 
toegevoegd….

De mannen van Siveo 3 bedanken sponsor BUNNIK 
VERHUUR bij deze nogmaals voor de nieuwe kleding!

Siveo 3 
Kjell van den Hoeven

Bunnik Verhuur 
steekt Siveo 3 
in het nieuw!

Folkert van der Bij 
“In Memoriam”

Siveo-coryfeeën  
in de lappenmand
Er zijn de afgelopen maanden nogal wat dragende krachten binnen onze 
geel-blauwe familie in de lappenmand beland. Het gaat vooral ook om 
personen die ondanks hun wat gevorderde leeftijd nog zoveel activitei-
ten ontplooiden op de Beemd. Eerst was het Cor Muller die met pittige 
klachten in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Later maakte Koos 
Jansen een heel ongelukkige val en is overgebracht naar het zorgpension 
van het Woerdense ziekenhuis. Vervolgens werd bij onze penningmeester 
Bram Angenent in het Amsterdamse ziekenhuis een nieuwe knie geplaatst. 
Daarna was het de beurt aan Cees Methorst die zich de afgelopen maanden 

juist nog met zoveel energie had gestort op de aanbouw van de nieuwe 
toiletgroepen. De altijd actieve Cees raakte de laatste weken in minder 
goede doen en onderzoek in de Utrechtse ziekenhuizen wees uit dat hij nog 
verdere behandelingen moet ondergaan. Tenslotte zit ook onze – onver-
woestbaar ogende – terreinknecht Jaap Muller in de lappenmand met 
pijnlijke klachten in de benen. 
Wij hopen dat deze geel-blauwe clubcoryfeeën weer mogen herstellen.

Dick van den Hoeven 



1918 SIVEO NIEUWS
2019/4

SIVEO NIEUWS
2019/4

advertenties advertenties06 -52325544 

• 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



2120 SIVEO NIEUWS
2019/4

SIVEO NIEUWS
2019/4

De JO8-1 bestaat uit 9 toppers. Het spel begrijpen ze steeds meer en 
daardoor ontstaat er ook echt een team. Dit seizoen zijn we begonnen in 
een competitie waar we heerlijk in passen. Ze spelen knap over en kijken 
goed naar elkaar en dan wordt het gelijk uitbetaald in winst!

Maar letten we niet op dan krijgen we klop. En er was er een gewoon een 
maatje te groot... tja!

In dit team is DILAN onze serieuze kanjer die de bal kan plaatsen waar hij 
wil, heel precies en heel hard. Daardoor scoort hij ook heel makkelijk en zo 
heeft hij altijd wel een paar punten op zijn naam staan. 

JESSE is de bulldozer van de groep, hij gaat er met alles vol in en blijft 
heerlijk doorjagen achter de bal aan. En met zijn nieuwe pattas kan hij goed 
richten op het doel.

ONNO is een van de fanatiekste uit de groep, hij wordt pas blij van een 
streepje achter zijn naam en hij is goed in positiespel. Door dat inzicht 
komt dat streepje er wel.

DEAN heeft ook graag streepjes en maakt ook veel goals. Is er een gaatje 
dan vindt hij hem wel. En is het nodig om daar het hele veld voor over te 
gaan is dat geen probleem, energie zat!

STEFAN is onze lange ballen man. Neemt hij de bal uit, dan kan iedereen 
gaan staan waar hij wil, Stefan vindt je wel! En .... denk hij een gaatje te zien 
dan laat hij de tegenstander zich geelblauw schrikken door een schot op 
doel vanuit de verdediging.

JAYDEN is de beschouwende van ons team. Door goed naar het spel te 
kijken kan hij de rust in het spel brengen. Op cruciale momenten weet hij 
de bal af te pakken en die dan bij de juiste persoon in te leveren. En dan 
ook nog een verrassend hard schot op doel bij de penalty’s.

JONATHAN is de jongste van het stel. Hij kan goed de bal najagen en 
afpakken om dan lekker naar voren door te spelen. Fanatiek en najagen, dat 
zit er ook bij hem in. Met af en toe ook een verrassend afstandsschot!

JORDAN kan ook van die mooie verre ballen geven. Rustig met een goede 
blik overziet hij het spel en maakt het de tegenstander lastig om bij ons doel 
te komen. Heeft hij de ruimte, dan geniet hij ervan om ook even voorin 
flink mee te helpen.

En dan NIEK als laatste. Ook een harde werker, geeft een mooie pass, 
scoort zelf en is er wat hulp nodig dan verdedigt hij mee. Het zit er allemaal 
in, hoofd omhoog en de beuk erin.

Hadden we al benoemd dat er zo’n mooi schot in al die benen zit? 

De trotse coaches en trainers: 
Arnold, David en Esther

Als wij de JO8-2 moeten omschrijven in één zin, dan is het een gezellige 
bende. We zijn een mix van eerste jaars en tweede jaars voetballertjes, 
waarbij de tweede jaars voetballers de andere meetrekken in hun 
enthousiasme. De wedstrijden zijn een leerschool met veel vallen en 
opstaan, er is nog genoeg ruimte voor verbetering. Dit geldt net zoveel 
voor de trainers en coaches als voor onze spelertjes. We zijn super trots 
op ons groepje want elke week doen ze allemaal hun stinkende best.

Guus Biemond: Altijd in de buurt van de bal te vinden, en doet er alles aan 
om het de tegenstander zo moeilijk mogelijk te maken.

Brent van Dam: Gaat altijd voorop in de strijd, en geeft elke week alles. 
Pikt hier en daar zijn goaltje mee. En is op doel zeker niet bang voor de bal

Leroy Dekker: Onze stofzuiger op het middenveld, elke tegenstander komt 
hem meer dan één keer tegen. Ook op doel is hij erg lastig te passeren.

Joost Loenen: Elke week net zo enthousiast, doet er alles aan om het team 
te helpen. Of dit nu ballen afpakken is of op doel de ballen tegenhouden, 
niets is te gek.

Lars Muller: Onze dribbel koning, als hij de kans krijgt dan steekt hij zo 
het veld over met de bal aan zijn voet. 

Eva Pak: Deze dame houdt zich makkelijk staande tussen al het mannelijk 
geweld. En zal in een duel ook nooit haar been terugtrekken.

Rayan Sarrou: Onze topscorer die gek is op trucjes heeft al veel 
tegenstanders het bos in gestuurd.

Killian Wisseloo: Stille kracht met een verwoestende linker, die hij vooral 
gebruikt bij het nemen van zijn penalty. 

Leiders/trainer 
Marcel van Dam, Jaco Biemond en Tommy Muller

Siveo JO8-1,
goed kijken,  
knap overspelen,
en dan is er  
de winst!  

Siveo JO8-2,  
een gezellige  
bende…
met vallen en  
opstaan!
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De JO10-1 is een mix van nieuwe spelers en spelers die al langer bij 
Siveo voetballen. Dit is in het begin altijd even wennen, maar ze 
vinden hun draai in het team steeds beter. De jongens en meisje staan 
met enthousiasme en vol energie op het veld om een lekker partijtje 
te voetballen! We trainen 2x per week. De ene keer wordt de training 
verzorgd door Jeroen Vork, de andere keer door Erik Schalkwijk. 
Tijdens deze trainingen is er veel lol, maar er wordt ook hard gewerkt 
door iedereen. 

We spelen net als voorgaande jaren 6 tegen 6 op een kwart veld. Dit bevalt 
nog steeds erg goed. Het spel gaat snel en het team kan elkaar steeds beter 
vinden tijdens het overspelen. We spelen in 4 blokken competitie, dat is 
veranderd dit jaar. Het eerste blok hebben we er al op zitten, dit ging ons 
best aardig af. Door de KNVB zijn we nu opnieuw ingedeeld, waardoor de 
competitie steeds gelijkwaardiger aan het worden is. 

De spelers in het kort: 
Owen van Dam: Dit is zijn 4e seizoen bij Siveo. Hij staat meestal in de 
verdediging of op doel. Daar staat hij zijn mannetje. Met zijn “sterke blok 
en fijne timing” komen er weinige spitsen langs hem. Met zijn harde 
afstandsschoten kan hij zo af en toe ook nog een doelpunt mee pakken.  
Sem Donselaar: Voor Sem is zijn 3e seizoen bij Siveo. Hij staat voorin of 
op het middenveld. Sem heeft zijn waarde voor het team dit jaar alweer 
meerdere malen laten zien. Door op het juiste moment op de goede plek 
te staan heeft hij ook ‘loon naar werken gehad‘ met meerdere doelpunten. 
Ook de loopsnelheid met de bal die Sem kan halen is heel knap! 
Jeroen Hilgerson: Is helemaal nieuw bij Siveo. Hij is heel enthousiast over 

het spelletje. Hij is niet bang voor de bal en daarom ook niet bang op doel 
of in de verdediging. Hij is hard aan het oefenen en leren. En dat is te 
zien in zijn spel, elke week wordt het beter. Inmiddels heeft Jeroen ook 2 
doelpunten achter zijn naam staan. Waarbij we altijd getrakteerd worden 
op een mooie “Ronaldo” imitatie.  
Semm Lyndersay: Is bezig met zijn 3e seizoen. Hij staat, door zijn snelheid 
en loopvermogen, graag op het middenveld. De ideale plek voor hem! Hij is 
dan ook overal te vinden op het veld. Verzet goed werk en coacht de ploeg 
ook graag in het veld. Semm schiet er ook regelmatig een in, vaak op een 
manier die niemand verwacht.  
Lodewijk Mulder: Is ook helemaal nieuw bij Siveo. Voelde zich vanaf 
dag één helemaal thuis in de ploeg. Lodewijk is een slimme voetballer, 
doet precies genoeg wat op dat moment verwacht wordt. Behendig is hij 
ook, met souplesse en balgevoel krult hij om tegenstanders heen. Ook de 
precisie waarmee Lodewijk doelpunten maakt is mooi om te zien en belooft 
veel goeds voor de rest van het seizoen. 
Mathijs Muller: Dit is zijn 3e seizoen bij Siveo. Hij staat vaak op het 
middenveld, waar hij hard werkt om de ballen van de tegenstander af 
te pakken. En om daarna de aanval weer op te zetten richting het doel. 
Mathijs heeft in de eerste wedstijd een mooi doelpunt gemaakt en is elke 
week hard aan het werk om een volgende te maken. 
Marloes Schalkwijk: Is bezig met haar 3e seizoen. Pikt nog steeds 
regelmatig haar doelpunten mee. Maar ook achterin of op het doel kun 
je ook op haar bouwen. Met haar mooie techniek zet ze regelmatig de 
tegenstander te kijk, die zich toch wel met enige regelmaat verkijken op 
deze power-girl. 
Siep Ton: Siep is ook met zijn 3e seizoen bezig. Hij kan op elke positie 
staan. Zelf staat hij het liefst op het middenveld (of voorin). Met zijn 
ongelofelijke snelle dribbels een gevaar voor elke tegenstander. Kan uit het 
niets opeens voor de goal staan om vervolgens verwoestend uit te halen en 
te scoren! 
Quinten Vork: Is helemaal nieuw bij Siveo (als zoon van een Sportief-
man). Hij zou zelf het liefst voorin staan, maar vaak staat hij in de achterste 
regionen. Het lukt hem daar regelmatig om de bal goed af te stoppen en zo 
de tegenstander tegen te houden. Is ook de enige 100% linkspoot. Quinten 
heeft zijn draai bij Siveo en in de ploeg al helemaal gevonden.

Leiders/trainers, Erik, Jet, Jeroen en Els

Voetballen draait om doelpunten scoren. En daar weten ze bij de JO11-
1 nu juist wel raad mee. Dus zijn de leiders wel tevreden met dit leuke 
stelletje. Zie hier de indrukken over de boys.

Erik Lenssinck: Kom je vooral aan de zijkant van het veld tegen waar hij 
met zijn technische linkerbeen menig goaltje meepikt!

Finn Hooijkaas: Staat graag op keep en wat zien we hem groeien in die rol! 
Maar ook in de rol als speler. Niet bang voor een duel, dus pas maar op!

Jochem Vonk: Dit jaar pas begonnen met voetbal, maar al helemaal op zijn 
plek in het doel waar hij niet bang is voor een duikvlucht. Maar: scoorde 
in zijn allereerste wedstrijd direct een doelpunt! (wat een prachtig dansje 
opleverde van zijn moeder!)

Jurgen Würsten: Wat kan die Jurgen buffelen, een echte krachtpatser die 
het duel niet schuwt. En vergeet zijn vlammend schot niet, goed voor 
menig doelpunt! 

Lorenzo van der Laan: Onze dribbelaar vinden we linksvoor. We zien 
hem elke wedstrijd groeien en hij komt steeds gevaarlijker voor het doel. 
Het eerste doelpunt is binnen en er volgen er zeker meer! 

Luuk Weststrate: Dit supersnelle loopwonder zwerft het liefst over het hele 
veld en pakt ondertussen alle goals mee!

Matthias Vennik: Als hij gaat, zie hem dan maar eens bij te houden! 
Supersnel met de bal aan zijn voet en loopt menig tegenstander zoek. 
Scoort daardoor regelmatig een doelpunt.

Mike de Roo: Een rasverdediger met een sterk linkerbeen. Staat waar hij 
moet staan en vormt samen met Toby een ijzersterk duo. Zie daar maar 
eens langs te komen!

Nesri Sarrou: Technisch ijzersterk met een fantastisch linkerbeen die 
menig tegenstander het bos instuurt met zijn trucs. Op elke plek inzetbaar! 

Seb van Eijk: Een echte middenvelder die het spelletje goed overziet. Naast 
menig mooie voorzet, scoort hij zelf ook nog regelmatig een doelpunt!

Toby van Ginkel: Niemand komt langs deze verdediger die nergens bang 
voor is en alles op alles zet om de tegenstander te stoppen. Zoals gezegd: 
vormt met Mike een ijzersterk duo!

De leiders,  
Hans van Eijk en Nick van Ginkel

Siveo JO10-1,  
een mooie mix... 
met veel energie 
en lol!

Siveo JO11-1, 
scoort er  
volop op los!
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Save the date!
Siveo Knakworstentoernooi 2020  
Voor de jeugd wordt het nieuwe jaar op de Beemd weer 
ingeluid met het Knakworstentoernooi. Het gaat om de JO8-1, 
JO8-2, JO10, JO11, JO12, JO14, MO15 en JO15. Jullie worden 
om 8.30 uur bij Siveo verwacht en de wedstrijden starten 9.00 
uur. 

Siveo Darttoernooi 2020 
Siveo gaat het nieuwe jaar weer starten met een groot 
Darttoernooi. De start is zaterdag 4 januari om 14.00 
uur (aanwezig zijn 13.30 uur). Bij het drukkien van dit 
Siveo Nieuws was de inschrijving vrijwel vol. Het kan weer een 
heel leuke happening worden. 

Aprèskiveo op 15 februari  2020 
Zaterdag 15 februari organiseert de Activiteitencommissie 
weer een Aprèskiveo (zie poster). Ongetwijfeld komen de geel-
blauwen weer helemaal los. 
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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  

pr@siveo.nl

SIVEO NIEUWS
2019/3
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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 – 
Alphense Boys

28 september 2019

1-3

Bolton bouw

JO-12 Adam Lyn-
dersay & Petra 
Woerde

Spits

Spits

Ajax en Juventus

Cristiano Ronaldo 
(Juventus) &  Nico-
las Tagliafico (Ajax)

Ik zelf (Liam Lyn-
dersay)

Gert Jan Brak

De wedstrijd ope-
nen met de kans om 
te scoren 

Dat Siveo scoorde

Nee helaas was de 
keeper te goed

Voetbal en gamen

Pannenkoeken

Heel leuk om pupil 
van de week te zijn!

Siveo ‘60 – 
Rohda ‘76

12 oktober 2019

2-2

Bolton  
Ontwikkeling 

JO 11–1 Nick van 
Ginkel en Hans van 
Eijk

Mid-mid 

Mid-mid 

Paris Saint Germain 

Kylian Mbappé

Luuk Bregman 

Luuk Bregman

De warming up

De 2-1 voor Siveo 

Uiteraard 

Voetballen en 
freerunnen 

Patat, pizza,  
pannenkoeken 

Superleuk dat ik ook 
op de teamfoto sta!

Siveo ‘60 - SCH 44

9 november 2019

0-3

Sporthuis.nl

JO 11–1 Nick van 
Ginkel en Hans van 
Eijk

Aanvallende  
middenvelder

Rechtshalf

Ajax

Donny van de Beek

Sjoerd Blonk

Luuk Bregman

Mee doen met de 
warming up

Eigenwijze scheids-
rechter die de grens-
rechter negeerde bij 
een handsbal

Overtuigend

Voetballen en  
hardlopen

Aardappelkroketten 
met kipschnitzel

Pupil van de week 
zijn was echt super 
leuk. Ook ben ik 
heel blij met de 
voetbal die ik kreeg!

Liam 
Lyndersay

Seb  
van Eijk

Luuk 
Weststrate

Pupil van de week

In samenwerking met ZegveldZorgt en SIVEO heeft Buurtwerk 
Woerden een pubquiz in het kader van alcohol en drugspreventie 
verzorgd voor de jeugd van Zegveld.  

De opkomst was hoog, maar liefst 37 deelnemers van de SIVEO teams 
JO19-1, JO18-1 en MO17-1 waren aanwezig. Verdeeld over 9 teams werden 
vele vragen enthousiast beantwoord, de vragen waren opgedeeld in de 
rondes Muziek, Alcohol/Drugs en Sport.

De beste 4 teams speelden een finale ronde, waarbij het tot het eind zeer 
spannend bleef.

De uiteindelijke winnaar was het team FC Haan B.V. (Berenteam) van Sem, 
Lukas, Vincent en Ricardo. Dit werd door alle teams uitbundig met elkaar 
gevierd met de klassieker “Sweet Caroline”, een leuke afsluiter van een 
gezellige avond.

Eric van den Hoeven

De JO18-1 is bezig aan een ijzersterk seizoen. Onder leiding van trainer Theo Visser 
wordt er 2x per week keihard getraind. De sessies duren vaak bijna 2 uur en de jongens 
zijn dan ook superfit. Dit was Dick Verburg ook niet ontgaan. Mogelijk geïnspireerd 
door de prestaties van zoon Floris wilde hij de JO18-1 graag voorzien van een trainings- 
en warming-uptenue. De JO18-1 is zeer content met deze geste van Diverspack. 

Eric van den Hoeven

Pubquiz  
Buurtwerk Woerden  
een succes !

DIVERSPACK  
Kledingsponsor  
JO18-1 
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