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O17-O15-O13-O11  € 23,90  € 2,75  € 6,50  € 33,15
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Rustende leden  € 16,45  € 0,00  € 0,00  € 16,45
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

van de redactie
Wat een bijzondere laatste maanden van 
het seizoen 2019-2020. We hadden het ons 
allemaal zo mooi voorgesteld. Een altijd al 
sfeervol seizoenslot op de Beemd wilden we 
in verband met het 60-jarig bestaan afsluiten 
met een paar ware knallers in een jubileum-
week. Maar het Coronavirus gooide roet in 
het eten. Het seizoen werd abrupt afgesloten 
en er was gewoon niet veel meer mogelijk. 

Gezond blijven was het credo!
We wilden het jubileum echter niet ongemerkt voorbij laten gaan en zo 
kwamen we op het idee om onze geel-blauwe aanhang op de 22e juni 
niet naar de Beemd te laten komen, maar een lekkernij aan huis aan te 
bieden. Dat moest uiteraard wel binnen de financiële mogelijkheden 
van onze club. En daar werden we fantastisch mee geholpen door onze 
plaatselijke Bakkerij de Leeuw, al sedert de start van Siveo Nieuws 
(1967) onafgebroken vaste adverteerder in ons clubblad. 
Natuurlijk besteden we in dit nummer toch ook wat aandacht aan de 
Siveohistorie, met name aan de bewogen voetbalmomenten, opgesierd 
met beeldmateriaal. Daarbij ontvingen we een leuke bijdrage van Rob 
van Hoogdalem over hoe bepalend voor hem zijn ervaringen met Siveo-
icoon Jan van den Hoeven zijn geweest.

Wie overigens zou denken dat de Beemd in Coronatijd helemaal stil 
zou vallen heeft het mis. Binnen de regels (bijv, 1,5 meter) is er volop 
gebuffeld om de toiletgroepen te vervolmaken, de oude toiletruimtes 
een nieuwe functie te geven en de bestuurskamer een volledige nieuwe 
outfit te bezorgen. Ook daarvan geven wij in dit Siveo Nieuws indruk-
ken aan de hand van veel fotomateriaal. En natuurlijk een grote pluim 
aan al die harde werkers die zich daarvoor hebben ingezet. 

In deze sloteditie van het seizoen vinden jullie verder nog onder meer:
- de trainingsstaf van onze selectie die weer volledig op peil is en dus 
ook klaar is voor een nieuw seizoen.
- de indelingen van de teams, zowel qua senioren als junioren.
- het Puppyvoetbal dat in de afgelopen maanden alweer was opgestart. 
- een babbeltje met het nieuwbakken lid van onze Jeugdcommissie, 
Sigrid Klein.
- nieuws vanuit de kantinecommissie die druk doende is om het etiket 
“gezonde bronzen sportkantine” te verkrijgen.

Veel leesplezier, een fijne vakantie, en in deze tijd bovenal “Blijf 
gezond”. Dan kunnen we volgend seizoen hopelijk alsnog het unieke 
geel-blauwe sfeertje van het 60-jarig jubileum vieren.
 
Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

Deadline volgende inleverdatum:
10 september 2020 

van de voorzitter
Wat kwam er dit seizoen een abrupt 
einde aan het voetbalseizoen. We 
hadden nog wel zoveel plannen, zowel 
op sportief vlak als met de jubileum-
week. Al snel kregen we in de gaten 
dat voetbal bijzaak was en werd ons 
complex gesloten voor voetbalactivitei-
ten. Noodzakelijk onderhoud is in de 
tussentijd met in achtneming van de 

RIVM-richtlijnen wel uitgevoerd. Belangrijker is dat er naar mijn 
weten geen leden en dorpsgenoten zijn opgenomen in het zieken-
huis, of nog erger in het IC, met coronaklachten. Van voetbalver-
enigingen in de regio weet ik dat dit ook veel erger had kunnen 
zijn. Voor degene die wel fysiek getroffen zijn door het virus, die 
wens ik een voorspoedig herstel toe. Ook voor de mensen die op 
andere wijze getroffen zijn (eigen bedrijf of baanverlies), hoop ik 
dat alles goed komt en wens ik veel sterkte.

Bij de versoepeling van de maatregelen heeft SIVEO snel gescha-
keld met de gemeente om de trainingen weer te kunnen hervatten. 
Dit was nog wel een puzzel omdat het groot onderhoud van de 
grasvelden naar voren was getrokken. Gelukkig was de bereidheid 
tot meedenken groot. Positief punt van de Corana (waren die er 
dan?) is de ontstane samenwerking met Animo en Fysio Verbeek. 
Beide maken gebruik van ons stukje gras achter de kantine en wat 
ons betreft zou dit iedere zomer wel zo kunnen zijn.

Terugkomend op het voetbal waren er ook lichtpunten. Ons vlag-
genschip had het moeilijk dit jaar, maar het is ook mooi om te zien 
dat sommige jonge talenten al hun opwachting mochten maken in 
het eerste. Het ongenaakbaar geachte SCH’44 werd verrast met het 
eerste puntverlies. De trainer van SCH sneerde nog wel in de krant 
dat “SIVEO dit vierde alsof ze kampioen waren geworden”. Maar 
als een seizoen niet loopt zoals je wilt, dan zijn dit toch de krenten 
in de pap die je best mag vieren.

Gelijk met SIVEO bestaat ook onze buurman Sportief 60 jaar. Op 
de dag van hun jubileum zijn zelfs de eerste contacten gelegd tot sa-
menwerking. SIVEO was ooit begonnen in 1960 op het terrein van 
Sportief en het leek wel alsof dit zo had moeten wezen. Na 2 weken 
intensief overleg is de samenwerking ook tot stand gekomen. Ko-
mend seizoen zullen enkele jeugdleden van Sportief bij ons komen 
voetballen, maar wel lid blijven van Sportief. Dit zal gebeuren in 
de leeftijdscategorieën JO16 en JO14. Hierdoor kan Sportief haar 
jeugdleden behouden en kan SIVEO beide teams beter inrichten 
met de juiste leeftijden. Nadere details over de praktische invulling 
worden via de website nog bekend gemaakt.

Fijne vakantie en ik zie een ieder komend seizoen graag in goede 
gezondheid weer terug op De Beemd.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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Na een zeer lange voorbereiding, start was al in de zomer vorig jaar, 
had de jubileumcommissie een mooi programma in elkaar gezet. Ten 
tijde dat ik dit schrijf zou onze feestweek in volle gang zijn geweest en 
gezien het weer waren alle ingrediënten aanwezig voor een Top week. 
Helaas gooide Corona roet in het eten, maar niet getreurd want de 
jubileumweek wordt gewoon volgend jaar gehouden (indien mogelijk). 
Toch wilden wij ons 60-jarig jubileum niet zomaar voorbij laten gaan en 
op het allerlaatste moment hebben wij bakkerij De Leeuw gecontacteerd 
om te kijken in hoeverre wij iets leuks voor onze leden konden doen.

Jan en Annelies hadden de etalage (los van ons jubileum) al een aantal 
weken geel-blauw gekleurd en wilden graag meedenken. De ontvangst 
was meer dan hartelijk en al snel zaten we om de keukentafel alsof ik er 
al jaren kwam. Na wat brainstormen over en weer waren we toch redelijk 
snel vereen wat op korte termijn gerealiseerd kon worden. Bij het tweede 
overleg regende het al anekdotes over SIVEO en Zegveld van vroeger en 
nu. Waarbij tussendoor de puntjes op de “i” werden gezet. Restte ons om 
op korte termijn een uitdeelploeg te realiseren en op maandag 22 juni 
met enkele personen in de bakkerij de koeken op te maken. Cynthia had 
de gave om in een kort tijdsbestek de uitdeelploeg te regelen, chapeau 
want daar waren we heel blij mee. Zelf wilde ik toch niet ontbreken bij de 
opmaak en Wendy en Margriet zagen dat ook wel zitten. 

Siveo is erin geslaagd de trainersstaf van haar selectie weer op peil te 
brengen. Nadat begin 2000 hoofdcoach Koos van Zoest en leider Hans 
Bregman al hun “ja”woord hadden gegeven kwamen er recent nog 
aanvullingen. Allereerst zal de in de regio gerenommeerde Woerdenaar 
René Spanjerberg de keeperstraining gaan verzorgen. Tevens is 
Siveocoryfee Gijs Breedijk sinds het voorjaar gestart als spitsentrainer. 

De 51- jarige ex-goalie René Spanjerberg is getrouwd en vader van een 
3-tal kinderen. Hij heeft al meer dan 25 jaar samen met zijn broer een 
reinigingsbedrijf, Chem-dry Spanjerberg. In zijn actieve keepersloopbaan 
heeft hij zijn sporen meer dan verdiend bij respectievelijk Sportlust, FC 
Utrecht, Argon en Elinkwijk. 

Op 17-jarige leeftijd debuteerde René bij Sportlust in de hoofdmacht, 
waarna hij door coach Nol de Ruijter naar FC Utrecht werd gehaald. 
Nadat hij daar een jaar in het belofteteam uitkwam (met o.a. Jan van Halst 
en Robbie Alflen) keerde hij terug bij Sportlust. Daar was hij een 6-tal 
jaren de betrouwbare sluitpost van de hoofdmacht. Via coach Ton du 
Chatinier werd René naar Argon getrokken waar hij kampioen werd in de 
Hoofdklasse, destijds het hoogste amateurniveau. De laatste jaren van zijn 
actieve loopbaan volgde hij du Chatinier naar het toen nog op het hoogste 
niveau acterende Elinkwijk. Na zijn actieve loopbaan is hij bij de selectie 
van Sportlust de keeperstrainingen gaan leiden, onder meer ook in een 
periode dat Koos van Zoest hoofdtrainer was. 

René vindt het een uitdaging om, zoals hij zegt, aan de slag te gaan met 
een gevarieerd geel-blauw keepersarsenaal (zowel een geroutineerde goalie 
als talent).  Naast de nieuwe keeperstrainer heeft Siveo sinds het voorjaar 
ook de beschikking over een spitsentrainer. En dat is niemand minder 
dan Gijs Breedijk, de oud topscorer van Siveo-1. De inmiddels 53-jarige 
Siveocoryfee behoeft binnen onze vereniging geen introductie. 

Gijs Breedijk is in zijn actieve voetballoopbaan vrijwel constant aan Siveo 
verbonden geweest.  Hij heeft het een korte periode bij ARC geprobeerd 
maar Siveo had de “mazzel”…  dat hij door een hardnekkige blessure daar 
voortijdig moest afhaken. Zodoende kwam Gijs tot 368 duels in de geel-
blauwe hoofdmacht en scoorde daarin 155 goals, met name op 3e klasse 
niveau. Een erg indrukwekkende staat van dienst, vooral te danken aan 
zijn onnavolgbare bewegingen. En als het onverhoopt niet lukte was hij 
een meester in het ontlokken van overtredingen, als het effe kan binnen de 
beruchte lijnen. En dan maakte hij dat zelf wel af.

Maandag 22 juni half 3 verzamelen. Ondertussen had bakker Jan de 500 
logo’s al op marsepeinvellen geplakt, waardoor Margriet en ik al snel 
werden gepromoveerd tot de “uitknippers”. Jan maakte de bavarois waar we 
bij stonden en Wendy had het uitvullen al snel onder de knie. De catering 
werd voorzien door Annelies en voor we het wisten zaten we met koffie en 
die overheerlijke stroopwafels van De Leeuw te pauzeren.

Gewerkt werd er uiteraard ook en na 3 uur zwoegen mocht het resultaat er 
wezen. Tussendoor had onze perschef Dick al wat foto’s genomen en hand 
en spandiensten verricht.

Hierna was het zaak om snel uit te delen. Mede door de korte 
voorbereiding was het improviseren, maar de uitdeelploeg liet zich van de 
meest flexibele kant zien en ging direct van start.

Na louter positieve reacties waren de laatste koeken om bijna 22:30 uur 
uitgedeeld van Zegveld tot Oudewater en zelfs Leimuiden.

Hierbij nogmaals dank aan een ieder die op zo’n korte termijn de schouders 
eronder wilde zetten om er toch een geslaagde jubileumdag van te maken.

Eric van den Hoeven

De oude sluwe vos gaat ongetwijfeld proberen zijn slimme streken door te 
geven aan de jongere geel-blauwe garde. Dat zou Siveo weleens aardig wat 
goals kunnen opleveren.

Tenslotte is ook een nieuwe fysiotherapeute aangetrokken, namelijk 
Dolores Threels.

Dick van den Hoeven
60-jarig bestaan 
toch gevierd,
op alternatieve 
wijze, met hulp van 
bakkerij De Leeuw !!

Siveo brengt trainersstaf op peil !

Gefeliciteerd …  
Onze gelukwensen gaan naar:

- Laura Wammes en Jurn van den Hoeven die op 26 februari 2020 
trotse ouders werden van een zoon, die zij Duuk (Marcus Derk) 
noemen. 

- Frank en Marlou de Kruijf bij wie op 13 maart 2020 een  
dochter is geboren. Het zusje van Lisa noemen zij Tess. 

- Patrick Voorend en Marileen de Leeuw die 16 mei 2020 verblijd 
werden met een zoon die zij de naam Jelte (Jozef Cornelis) gaven.

- Edwin en Corien de Kruijf bij wie op 14 mei 2020 een dochter  
is geboren. Het zusje van Levi  en Jiska noemen zij Sifra  
(Gerritje Wijna). 

- Jeroen en Kim Vork bij wie op 10 juni 2020 het gezin werd  
uitgebreid met een zoon. Het broertje van Quinten en Ashley  
heet Daylano. 

- Bastiaan Brak en Coline Meijers bij wie op 25 juni 2020  
een zoon is geboren. Het broertje van Milan noemen zijn  
Tiemen (Wijnand Marian). 

Veel geluk namens het hele 
geel-blauwe cluppie.
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Het is alweer lang geleden, maar niet verkeerd om nog even terug te 
blikken op het trainingsweekend van de A-selectie, ter voorbereiding 
op de inmiddels gestrande 2e seizoenshelft. Good old Koos Jansen 
en verzorgster Lianne waren al op tijd vanuit het pittoreske Zegveld 
vertrokken om de nodige voorbereidingen te treffen. Toen de rest van 
de selectie arriveerde stond de overheerlijke nasi al op tafel. Een strakke 
planning, want om 20:00 uur werden we verwacht bij kickboksschool 
Ser’s Gym in Warmenhuizen. Ofja, verwacht…  De boksschool was 
zelf even vergeten dat wij langskwamen, maar na kort overleg kon de 
training toch doorgaan. Het was immers nog geen Corona.

Naast het aanleren van verschillende slaan- en traptechnieken werden ook 
de buikspieren niet vergeten. Dat heeft een ieder het volledige weekend 
nog wel gevoeld. Een intensieve, maar zeer geslaagde eerste training van 
het weekend. Terug in het huisje werd het hoog tijd voor het welverdiende 
goudgele wondervocht en uiteraard baco voor Koos & Koos. Lianne had 
nog een heuse pubquiz voor ons in petto, waardoor een hevige strijd 
losbarstte. Het verdere verloop van de avond werd vormgegeven met wat 
potjes kaarten, 30 seconds en een beetje babbelen. De volgende ochtend 
werd de nog prille “nachtrust” rond 08:30 uur ruw verstoord door trainer 
Koos. Tijd voor ontbijt, want de volgende intensieve activiteit stond op 
ons te wachten: mountainbiken! Half slaperig trotseerden we de straffe 
noordwesten zeewind die frontaal in ieders gezicht zijn intrede deed. 
Gezien de lage gevoelstemperatuur was het geen straf om per abuis 
lichtelijk te verdwalen en 4 kilometer extra als warming up te hebben 
gereden, alvorens aan de echte bospaadjes begonnen werd. Schoorl 
staat bekend om zijn uitdagende mountainbiketracks, en dat hebben we 
geweten. Een absolute aanrader! 

Net voordat de Corona-crisis z’n intrede deed stonden we op het 
punt om de laatste dingen om de betiteling “bronzen” sportkantine te 
verkrijgen af te ronden. Met wethouder Noorthoek was al de afspraak 
voor overhandiging van het certificaat! De laatste puntjes op de i zetten 
van de kantinescan, een document waarin alle producten, gezond en 
iets minder gezond zijn vastgelegd, wat foto’s maken van de ‘aangepaste’ 
kantine en de “Beemd” zou klaar zijn voor het bronzen certificaat.

Onze kantine moest door de Corona dicht, geen activiteiten meer op ons 
sportcomplex, alles om het verschrikkelijk stiekeme virus onder controle 
te krijgen. Er werd besloten de kantinevoorraad uit te verkopen, om onze 
voorzitter te citeren: aan voorraad hebben we niet veel, contanten daar 
hebben we nu meer aan... Plus het voordeel dat verkochte artikelen niet 
over de datum zouden gaan en dus na de Coronastop weggegooid moesten 
worden. Dat is ook verspilling vond het bestuur en de barcommissie.

En uiteindelijk is een flink compliment op zijn plaats aan iedereen die 
bereid was om het een en ander over te nemen van onze voorraad... zo 
goed als alles was verkocht!! 
Heel erg bedankt!

Nu de opening van sportkantines toch weer binnen handbereik is heeft de 
barcommissie, samen met Linda van Amerongen, lid van het Beweegteam 
Woerden, de draad weer opgepakt en alle dingen die al “brons”proof 
waren vastgelegd. Rest ons nog om na 1 september foto’s te maken en aan 

Dankzij OUWEJAN & F. DE BRUIN INFRA B.V.  staat er eindelijk een 
nieuw speelhuisje bij Siveo. Deze was hoognodig aan vervanging toe.

Namens Siveo, bedankt hiervoor!

Moegestreden werd het tijd om weer op te warmen in het huisje. Good old 
Koos was ondertussen druk in de weer met het bereiden van een van zijn 
vele specialiteiten: soep met broodje ei! Nadat deze spectaculaire lunch 
voldoende gezakt was, kon Lianne met haar cursus ‘core stability’ beginnen. 
Altijd handig om nog eens wat oefeningen door te nemen en uitleg te 
krijgen over wat je er nu precies mee traint. Het voorkomen van blessures is 
zeker bij deze A-selectie nog wel een aandachtspunt. Echter, ook wij blijven 
gewoon mensen, dus rond kwart over bier begon de concentratie ietwat 
weg te zakken. Gelukkig was de cursus van Lianne net tegen zijn einde 
gekomen en kon de groene fles wederom zijn intrede doen. 

Na verloop van tijd begonnen de maagjes weer te rommelen, dus het kwam 
goed uit dat de taxi ons op kwam halen om ons naar het restaurant op het 
Waagplein in Alkmaar te brengen. Na een stevige bodem te hebben gelegd, 
trokken we verder het nachtleven van Alkmaar in om een aantal kroegjes 
van wat extra gezelligheid (en baromzet) te voorzien. Uiteraard niet te 
laat naar bed, want zondagochtend stond er nog een strandwandeling 
op het programma, geheel georganiseerd door trainer Koos. De ervaren 
Bodegraafse oefenmeester had een ingewikkelde training uitgedacht; eerst 
20 minuten naar links wandelen en vervolgens in looppas dezelfde weg 
terug naar huis. Daarbij mag gezegd worden dat hijzelf ook meeliep! Eén 
team, één taak. En dat is precies hoe we de komende seizoenshelft weer 
zouden gaan oppakken. Jasper Stolwijk en ondergetekende, bedankt voor 
de organisatie. De selectie is er klaar voor om er het nieuwe seizoen in te 
knallen !!

Gerwin Verlaan

het dossier toe te voegen. En dan zijn we officieel een “Gezonde bronzen 
Sportkantine” en zullen we onze wethouder van sport vragen om onze 
voorzitter het certificaat te overhandigen.

Qua produkten veranderen er een paar dingetjes, in elke categorie wordt er 
naast een ‘ongezond’ product ook een “veel beter” product aangeboden: als 
voorbeeld naast de ‘normale’ frisdranken kan je ook light of zero drankjes 
kopen of kleine zakjes chips en snoep. 
Verder zijn er niet alleen “vette” snacks maar ook broodjes gezond en 
volkoren broodjes en tosti’s.

Betere keuzes komen meer in ‘t zicht dan minder goede....en om de dorst 
gezond te lessen wordt er  (sport)water verkocht en kan je op verschillende 
punten op de Beemd zelf je flesje vullen met water. We zijn van plan om 
nog andere ‘gezonde’ dingen aan te gaan bieden, dit moet echter nog 
uitgewerkt worden maar er wordt gedacht aan misschien de verkoop van 
wat fruit en voor de lekkere trek: een “gezonde” borrelplank...

Misschien zijn er nog wel onder jullie die andere geweldige ideeën hebben, 
dan horen we dat natuurlijk graag!

Ruud, Jan en Margriet (barcommissie Siveo’60)

NB Het beleid rond onze gezondere kantine vind je op de Siveosite,  
onder Club » Huisregels en beleid » Beleid gezondere sportkantine 

Trainingsweekend 
A-selectie

Fraai nieuw  
speelhuisje

Siveo heeft gezonde  
“Bronzen sportkantine”   
binnen handbereik !
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advertenties

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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Half Nederland lag (helaas) stil maar op de Beemd werd er stug 
doorgeklust... Uiteraard werd de 1,5 meter goed in acht genomen want 
ook onze klussers wilde ‘gezond’ en ‘fit’ blijven. Er was natuurlijk al 
een flink stuk gerealiseerd voor de verbouwing/verplaatsing van de 
toiletgroep, maar inmiddels zijn daarvoor de laatste puntjes op de i 
gezet en is er ook een volgende fase ingezet (een nieuwe functie voor de 
oude toiletten).

Onder het toeziend oog van “uitvoerder”  opper Bram is er allereerst het 
een en ander gesloopt en weggehakt door Hans van der Knaap en daarna 
is het binnen metselwerk verricht door onze Cees (Methorst), Ton van 
Westerop en Gertjan Brak maakten vervolgens de betimmering voor 
het sanitair. Ook zorgde Ton samen met zoon Casper dat de vloer netjes 
afgewerkt werd. Moet zeggen die Ton is wel een “duizendpoot”. Ik krijg 
het idee van wat die man z’n ogen zien kunnen z’n handen uitvoeren... 
Geen klus gaat hij uit de weg zelfs is hij niet te beroerd om de meest 
vieze werkzaamheden onder de vloer uit te voeren.. dat zijn echt geen 
aantrekkelijke dingen om te fixen, het is er krap, donker, benauwd, vies en 
het stinkt op de koop toe! Petje af Ton !!

De volgende stap was het stucwerk, dat is uitgevoerd door Peter Berghoeff, 
daarna is het tegelwerk gedaan door Leen Wisseloo en de elektra door 
Danny Groenendijk. Vervolgens zijn de plafonds, deurkozijnen en deuren 
afgehangen door Miquel van Dam.

Toen was het weer de beurt aan Ton om het sanitair te plaatsen en dit ging 
niet altijd zo gemakkelijk.. Nadat deze laatste stap voltooid was hebben 
de dames Lennie Bunnik, Marleen Beiboer en Petra Woerde alles grondig 

Het is alweer lang geleden, maar in januari trapten we het 
nieuwe jaar weer af met het jaarlijks darttoernooi. De kommetjes 
erwtensoep en broodjes worst vonden gretig aftrek en na een 
spannende finale gingen Barrie Meijers en Mathieu van der Geer 
er met de trofee vandoor! Wie o wie durft volgend jaar de strijd om 
deze titel aan? 

De leden van onze mooie club Siveo’60 hebben vervolgens niet 
lang hoeven wachten op het volgende feestje, want op zaterdag 15 
februari gingen de voetjes van de vloer tijdens Go AprèSkiveo! In 
verband met de slechte weersvoorspellingen werd de schirmbar in 
de hal opgebouwd, waar vervolgens onder muzikale begeleiding 
van DJ’s Eijsco & Mello het dak er weer af ging. Hoewel het met de 
stroomvoorziening voor de frituurpannen en bakplaat in het begin nog 
een beetje aftasten was, kwam ook niemand op “culinair” gebied iets 
tekort. De foto’s staan inmiddels online, waar de een iets knapper op 
staat dan de ander, maar een kleinigheidje houd je altijd toch?

Bedankt aan alle aanwezigen voor de gezelligheid, de helpende hand 
hier en daar en niet te vergeten de sponsors! 

Namens de Activiteitencommissie, 
Helen Hogendoorn

NB De volgende feestjes vielen door Corona helaas in het water.  
Foto’s van zowel het Darttoernooi als Go AprèSkiveo zijn te vinden  
op de Siveosite.

schoongemaakt! Met als resultaat dat er op onze Beemd een prachtige 
toiletgroep gerealiseerd is; een heren-, dames- en mindervaliden toilet!

Fase twee volgde, de oude toiletten een andere/nieuwe functie geven.  

Het nodige sloopwerk is gedaan door Ton en zijn dochter Sanne. In het 
‘oude’ herentoilet komt een nieuwe koelcel, de oude is afgebroken en van 
de hand gedaan. Het ‘oude’ damestoilet is verbouwd tot wasruimte en er 
komen rekken om de tassen, ballen en andere spullen van de seniorenteams 
op te bergen. Rinus Hoogerbrugge heeft het timmerwerk voor zijn rekening 
genomen... net als alle andere timmerklussen die gedaan moesten worden. 

Fergus  egaliseerde de vloer van de gang en bestuurskamer  en lijmde PVC 
op de vloeren.

Trouwens de bestuurskamer ken je bijna niet meer terug. Jan van 
Amerongen plakte glasvezelbehang op de muur en sausde de hele ruimte. 
Samen met Rinus plaatste hij een “kastblok” met daarin een koelkast en 
blad voor de PC of laptop. Nog even het duo ‘spic en span’ er door en ook 
dit stukje van de verbouwing is afgerond. Tussendoor werd het buiten weer 
opgeknapt door het fraaie straatwerk van Gijs Breedijk, mede mogelijk 
gemaakt door stenen van Frank de Bruijn. Als laatste onderdeel van deze 
megaklus staat het opknappen van de keuken op onze verlanglijst. Ton 
en Jan zijn met de voorbereidingen begonnen en diverse offertes zijn 
aangevraagd, hopelijk kunnen ze snel beginnen aan deze werkzaamheden 
zodat we na de zomerstop kunnen starten in een mooi verbouwde keuken.

Wordt er binnen hard gewerkt, buiten gaan Cor, Cees en Jaap gewoon 

door met alle voorkomende klussen. Maar deze drie zijn niet alleen buiten 
bezig om alles netjes te houden, ook binnen droegen zij hun steentje bij, 
net als Leo. Ik wil nog wel even speciaal Cor noemen: onze hogedrukspuit 
specialist... hij heeft alles wat een betonkleur heeft schoongespoten om het 
hoofdveld en om de kantine heen. Zelfs nog een paar gevels.

Er is verder nog een begin gemaakt met het opruimen onder de tribune, 
joost en z’n ouwe moer is daar onder gezet... Arie Groenendijk neemt het 
verven van de banken in de kleedkamers, de dug-outs en delen van de 
tribune voor zijn rekening, Bram neemt ook met regelmaat de verfkwast ter 
hand om hier en daar een mooi geel-blauw kleurtje op te brengen.

De mollen op ons complex moeten ook steeds beter op hun tellen letten 
want niet alleen het “opperhoofd mollen” Jaap zit ze achter hun vodden, 
tegenwoordig wordt hij geassisteerd door “assistent mol” J. de K....

Enne vanmorgen reed ik weg van de Beemd met een goed gevoel:

Het geel-blauwe bord Siveo’60, indertijd gesmeed door Jaap van Luinen, 
toen 15 jaar oud en gesponsord door zijn vader Henk van Luinen, is 
nu opgeknapt door diezelfde Jaap (nu vast 55 jaar oud) en is nu weer 
teruggeplaatst op het gebouw ! 

Bedankt toppers die dit alles mogelijk maken voor ons cluppie!

Margriet Vermeij

Coronacrisis of niet...
…. op de Beemd wordt  
hard doorgebuffeld!

Darten en 
Go AprèSkiveo

Klaverjassen  
Door de Corona is er de afgelopen maanden niet veel meer 
geklaverjast. De volgende uitslagen had u nog tegoed. 

Uitslag 20 december 2019
1. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven 5184 punten
2. Ria de Kuijper en Adri Bonewald  4842 punten
3. Jan van Amerongen en Eric van den Hoeven 4810 punten
4. Gerda en Cees Machgeels   4700 punten
5. Rina van Leeuwen en Maarten van der Vaart 4521 punten
P. Hans Overkamp en Henk van Amerongen 4244 punten

Uitslag 17 januari 2020
1. Hans Overkamp en Henk van Amerongen 5477 punten
2. Peter Jansen en Henk Baars   5306 punten
3. Theo van Rossum en Dick van den Hoeven 5170 punten
4. Kees Baas en Chris van der Wal  5134 punten
5. Marco en Willem Oskam   4963 punten
P. Jim Hovorka en Bert Ton   3691 punten

Dick van den Hoeven  
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Dan eindelijk even om de tafel met Sigrid Klein, met een flinke 
onderlinge afstand maar zeker niet minder gezellig...en noodzakelijk: 
iedereen wil toch  weten wie het “nieuwe” lid van onze JC is en doet. 
Sigrid is geboren op 19 juni 1996 en getogen Zegveldse. Haar wiegje 
stond op de Korensloot , waar ze nu al ‘heel haar leven’ woont, vertelt ze. 
Sinds 2005 is ze lid van ons geel-blauwe cluppie.

Hoe is ze er verzeild geraakt? Sigrid deed mee met het stratentoernooi en 
bleef niet onopgemerkt: ze werd benaderd door Karin en Dick Fierens om 
te komen voetballen in het meisjesteam. Dat leek haar wel wat en ze heeft 
daar tot op de dag van vandaag geen spijt van. 

Samen met Rachel Groenendijk is ze een keer uitgenodigd om haar 
talent te laten zien bij de KNVB... was wel wat lastig voor ons want wij 
speelden op “klein” veld en daar moest je op “groot” veld. Toch viel er een 
2e uitnodiging door de bus..  hier hebben we dan niets meegedaan, we 
hadden andere verplichtingen. Het was wel heel leuk om zo’n scoutingdag 
meegemaakt te hebben. Het meisjesteam werd begeleid door Karin 
Fierens en Carolien Kuijf en getraind door zeer ervaren speelsters van het 
damesteam: Fenke, Lennie en Gerineke. Deze trainingen waren heel erg 
leuk, laat Sigrid me weten.

Na de “meisjes” periode stapt ze over naar het damesteam, wat ook heel 
gezellig is. Helaas moet ik vaak afhaken door blessures maar het team op 
zich is reuze hecht. Dit ondanks het grote leeftijdsverschil van de dames 
onderling. De weekendjes, o.a naar Texel, Valkenburg en Purmerend waren 
super geslaagd, het is een “gekke” gezellige boel. De leider van het huidige 
vrouwenteam is Ronald Koster en Carlo van Dam neemt de training voor 
zijn rekening. Vaste begeleiding is heel plezierig, in ieder geval geen gedoe 
meer wie er moet vlaggen.. Ze heeft er nog nooit over gedacht om bij een 
andere vereniging te gaan ballen, bij Siveo liggen mijn sociale contacten, 
tijdens en na de wedstrijd. Bij Siveo spreek ik mijn vrienden en spreek 
daar vaak met ze af wat we in het weekend zullen gaan ondernemen. Dit 
miste ze wel tijdens de periode dat er door corona niet getraind werd 
op de Beemd. Verder is het ook gemoedelijk in het vrouwenteam, geen 
onderlinge strijd/competitie, geen ellebogenwerk om een plekje te krijgen 
binnen het team... Nadat ze haar studie afgerond had reisde ze samen met  

Gerwin Verlaan, Wouter Brak en Brian Burggraaf naar o.a. Cambodja, 
Vietnam en Thailand.

Vanaf volgend seizoen is Sigrid lid van onze JC, de jeugdcommissie. 
Simone van der Wind had haar al eens meer benaderd maar toen zat ze 
minder goed in haar tijd. “Ik hielp wel vaak al met jeugdactiviteiten zoals 
sinterklaas en bingo maar was niet echt een commissielid. Sowieso het 
omgaan met kinderen ligt me wel” vertelt Sigrid. Eigenlijk niet vreemd 
want ze heeft  de studie orthopedagogiek afgerond. Dat gaat nu veranderen, 
niet alleen het feit dat ze echt toegetreden is als JC lid, maar ook zullen 
bepaalde activiteiten in een ander jasje gestoken worden. Het lijkt haar een 
goed plan om dingen ook samen met de AC op te pakken.. En ook Cynthia 
Verhage, die als nieuw lid in deze commissie gestapt is, heeft hier  wel “oren 
“ na. Dit belooft wat voor de “toekomst”!

Wel hoopt ze dat er ook een paar ouders aanschuiven bij de commissie, 
een paar leden “met” en een paar “zonder” kinderen zal een betere balans 
zijn binnen de JC. (Dus ouders... jullie kunnen je aanmelden bij Sigrid) 
Natuurlijk wilde ik wel weten wat haar favoriete club is en speler :

Ajax met als favoriet Frenkie de Jong en Mathijs de Ligt. Voor degene die 
al heel wat voetbaljaartjes met Sigrid optrekken is het niet onbekend dat 
dit voorheen anders was... toen was er maar een speler die in beeld kwam: 
Fernando Torres!

Margriet Vermeij

NB Sigrid is niet de enige die de JC komt versterken, ook Jeroen Vork wordt 
JC lid. Jeroen hoop ik voor te stellen in het volgend S-N.

Effe een babbeltje 
met… Sigrid Klein!

Op 7 maart vond dit jaar de aftrap van het voorjaarseizoen plaats. 
Ongeveer 15 kinderen stonden vol enthousiasme voor de deuren van 
de hal te springen om door te gaan, waar we afgelopen december mee 
gestopt waren, namelijk kennismaken met voetbal als sport. Het seizoen 
voor de puppytrainingen leek in eerste instantie al na één training weer 
te stoppen. Vanwege het heersende coronavirus werden de trainingen 
stilgelegd. Het duurde daarna enkele weken, die voor de puppies 
waarschijnlijk als maanden hebben aangevoeld, totdat de bal weer 
mocht rollen. Aan deze hervattingen zaten echter ook wel wat haken en 
ogen. In de hal sporten is geen optie, dus na wat overleg is besloten om 
in de maand mei een vijftal trainingen te organiseren op het hoofdveld 
van Siveo.

Deze verandering zorgde ook direct voor enkele spanningen bij sommige 
van de puppies. Het grote veld op bleek toch een stuk enger dan veilig 
voetballen in de hal. Andere puppies hadden met de schakeling echter 
veel minder moeite, zo duurde het slechts 5 minuten voordat, op de eerste 
training, de eerste puppy het grote doel aan de andere zijde van het veld, 
had gevonden. Het kostte hierdoor voor de trainers ook meer moeite om 
de groep gecoördineerd bij elkaar te houden. De afleidingen buiten het veld 
zijn vanaf het grote veld van Siveo natuurlijk een stuk groter dan  in de hal.

Ondanks het bijzondere voorjaar hebben we, de trainers en de puppies, 
genoten van een helaas verkort puppyvoetbalseizoen. In vijf trainingen 
hebben ongeveer 20 verschillende puppies kennisgemaakt met het 
voetballen en wij kunnen hierin beloven dat het nodige talent weer op de 
Beemd rondloopt. Van een perfect uitgevoerde sliding tijdens een partijspel 
tot een opvallend hard schot op goal tijdens de afrondoefeningen, het is 
allemaal weer aanwezig op de Beemd!

In tegenstelling tot de klassieke afsluiting van het voorjaarsseizoen met een 
toernooi tegen puppies van omringende verenigingen en patatjes bij Siveo 
werd dit seizoen ook iets minder euforisch afgesloten. Na de laatste training 
kregen alle puppies een diploma voor het meedoen aan de trainingen en 
een zakje chips voor het harde werken. 

De trainers, 
Edwin de Kruijff, Ariën Beukers en Davy Lekx

P.S. Ook voor het volgende seizoen kunnen weer nieuwe talenten aangemeld 
worden bij Siveo. Het aanmelden van een puppy (4 tot 6 jaar) kan door het 
sturen van een e-mail naar de jeugdcommissie (jc.siveo@gmail.com)

Een bijzonder  
voorjaar…  
ook voor het  
puppyvoetbal
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Maandag Gesloten 
Dinsdag  09.30 - 17.30 uur
Woensdag 09.30 - 17.30 uur
Donderdag 09.30 - 17.30 uur
Vrijdag  09.30 - 17.30 uur
Zaterdag 09.30 - 16.00 uur

Dé interieurspecialist van Woerden en omgeving
BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN | SHUTTERS | HORREN | RAAMDECORATIE

• 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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Het seizoen 2019-2020 zou eigenlijk in het teken staan van het 60-jarig 
jubileum. Maar Corona heeft de mogelijkheden voor een echt feestje 
verknald. Toch leek het ons gepast om nog eens stil te staan bij de meest 
gedenkwaardige voetbalmomenten uit de historie. Niet een compleet 
boekwerk, zoals we hebben uitgegeven bij het 50-jarig bestaan maar een 
actuele samenvatting van de Siveohistorie, uiteraard met fotomateriaal. 

Eind jaren vijftig van de vorige eeuw werden er voor het eerst wat 
wedstrijdjes gespeeld door Zegveldse voetballers. Bekend waren vooral 
de duels tussen Zegveld en de Meije. In die jaren zijn de eerste wortels 
geschoten voor de oprichting van onze Zegveldse voetbalvereniging.

Tijdens een bijeenkomst in de toenmalige plaatselijke horecagelegenheid 
“zaal Verhoef ” werd op 22 juni 1960 door ruim 30 enthousiastelingen 
SIVEO opgericht, dat staat voor “Sport Is Vreugde En Ontspanning”. 
Hoewel het accent op het voetbal zou liggen is gekozen voor een 
sportvereniging; de eerste jaren is ook op bescheiden wijze volleybal 

bedreven in de sportzaal in Woerdense Verlaat. Omdat ook nog niet direct 
een voetbalveld beschikbaar was, namen wij in de beginjaren dankbaar 
gebruik van het aanbod om onderdak te krijgen bij het toen ook net 
opgerichte Sportief uit Woerdense Verlaat.

In de loop van 1962 komt er een eigen veld in zicht. Door de 
ruilverkaveling kwam er een stuk weiland vrij aan de tegenwoordige 
Milandweg. Het land werd gedraineerd met behulp van takken die in de 
greppels gestopt werden. Het veld was smal, reikte van sloot tot sloot, 
met als gevolg dat er nogal eens spelers in het water belandden. Een als 
kippenhok gekocht gebouwtje werd omgetoverd tot twee kleedlokalen 
(zonder douches) en een klein scheidsrechtershokje. Daar tussendoor liep 
een gangetje waarin wat eenvoudige consumpties (zoals gevulde koeken, 
maar ook wel een biertje) werden verkocht. Gedurende de periode 1960-
1967 voetbalde Siveo in de KNVB, afdeling Utrecht. Het standaardteam 
was een middenmoter in de laagste afdeling. Daarnaast was er de eerste 
jaren alleen een reserveteam of A-juniorenteam. Midden jaren zestig 

kwam er wat meer jeugd en ontstond er ook behoefte aan een volwaardiger 
accommodatie. En die kwam er uiteindelijk in 1968 toen Siveo een terrein 
beschikbaar kreeg aan het einde van de Hoofdweg (nabij Woerden). Een 
voormalig schoolgebouw werd vertimmerd tot kantine, vier kleedlokalen 
(met douches) en een kleine bestuurskamer. Daar ontwikkelde Siveo zich 
sterk. In het seizoen 1968-1969 werd de overstap gemaakt naar de KNVB, 
afdeling Gouda. Meteen pakten onze geel-blauwen het kampioenschap 
in de 2e klas. Er volgde voor het eerst in de historie een rondrit door 
Zegveld. Onze vereniging maakte in de zeventiger jaren ook een grote 
groei door, met uiteindelijk zelfs een zevental seniorenteams en in alle 
juniorencategorieën minimaal een vertegenwoordiging met 2 teams. 
Dat is later bijna niet meer voorgekomen. Bovendien kwam er toen bij 
Siveo ook al een damesteam op de proppen, als één van de eersten in de 
regio. De prestaties van Siveo waren in de jaren zeventig wisselend. Vaak 
kwam het juist tegen gerenommeerde tegenstanders met heel veel strijd 
aardig uit de voeten, maar soms moest het ook knokken voor lijfsbehoud.  
Uiteindelijk volgde in het seizoen 1977-1978 helaas degradatie naar de 2e 

klas van de afdeling Gouda. Maar dat werd heel snel rechtgetrokken. In het 
daaropvolgende seizoen werd meteen weer de kampioenstitel gepakt. . 

Duidelijk was inmiddels dat we door de sterke groei van het ledenaantal 
aan de Hoofdweg uit ons jasje groeiden. Met als resultaat een grote 
behoefte aan een meer volwaardige accommodatie. Die kwam er in 
1980, met de verhuizing naar de Milandweg, waar Siveo nog altijd is 
gehuisvest. Aan de Milandweg bleven onze geel-blauwen jarenlang een 
magere middenmoter in de hoogste klasse van de afdeling Gouda. Er 
waren weleens wat uitzonderingen maar echt aan de bak timmeren ging 
Siveo pas midden jaren negentig. Net nadat de trainingsaccommodatie 
was uitgebreid met een trainingshal, vrij uniek in de regio, gingen ook de 
prestaties een stijgende lijn vertonen. En dat vond een bekroning in het jaar 
1996 waarin de afdeling Gouda juist werd opgeheven en in feite opging in 
de 4e klasse van de KNVB West 2. Siveo dwong rechtstreekse promotie af 
naar de 3e klas KNVB. In de 3e klasse was het moeilijk het hoofd boven 
water te houden. En na drie seizoenen volgde in 1999 de onvermijdelijke 

60 jaar  
Siveo’60
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degradatie naar de 4e klasse.  Maar dat was slechts voor één seizoen, 
want in het jubileumjaar 2000 (40-jarig bestaan) kon weer feest worden 
gevierd met een kampioenschap. En daarna volgde voorlopig de meest 
succesvolle periode uit de Siveogeschiedenis. Zo werd Siveo in het seizoen 
2002/2003 de winterkampioen in de 3e klasse en zowaar klopten de geel-
blauwe harten zelfs even aan de deur van de 2e klasse (zover kwam het 
echter niet). In deze succesvolle periode werd tevens een nieuwe loot aan 
de Siveo-accommodatie toegevoegd. Op 6 september 2003 werd namelijk 
een fraaie tribune in gebruik genomen, ook al vrij uniek voor verenigingen 
als de onze. Enkele jaren later volgden nog een flinke renovatie van de 
kleedlokalen en de aanleg van het kunstgras op het hoofdveld. 

De prestaties van onze vlaggendragers vertoonden in die periode echter een 
neerwaartse lijn. Aan het slot van het seizoen 2004-2005 volgde degradatie 
naar de 4e klas en einde seizoen 2006-2007 zelfs degradatie naar de 5e klas. 
Maar de knop werd omgezet en er volgden toch weer meer succesvolle 
jaren. Twee keer achtereen pakte Siveo via de nacompetitie een promotie, 
in het seizoen 2007-2008 naar de 4e klasse en in het seizoen 2008-2009 
naar de 3e klasse. Het verblijf in de 3e klasse was echter van korte duur, 
het bleef beperkt tot slechts één seizoen. Na de degradatie in 2011 pakte 
Siveo in de 4e klasse regelmatig een periodetitel. Maar pas in 2016 werd 

dat eindelijk weer beloond met een promotie. In een historisch duel werd 
op de Beemd Hazerswoudse Boys in een knotsgekke verlenging alsnog 
met 5-3 aan de kant gezet. Opnieuw was het verblijf in de 3e klasse echter 
kortstondig en zo volgde in 2017 toch weer degradatie naar de 4e klasse en 
daarin verblijft Siveo anno 2020 nog steeds. Laatste wapenfeit was feitelijk 
een knappe periodetitel die in 2018 werd behaald en in de nacompetitie net 
geen bekroning kreeg. Daarbij zij wel aangetekend dat de concurrentie in 
de 4e klasse inmiddels duidelijk groter is geworden door de teams die zijn 
overgekomen vanuit het zondagvoetbal.

Dick van den Hoeven

NB Veel meer informatie over Siveo vindt u in ”50 jaar Geel en Blauw”, 
een prachtig gebonden boekwerk waarin de geschiedenis uitgebreid wordt 
beschreven aan de hand van uniek gearchiveerd fotomateriaal. Dat geldt 
niet alleen voor de historische voetbaljaren maar ook voor al diegenen die 
zich met hart en ziel hebben ingezet om van Siveo te maken wat het nu is: 
een vereniging met uitstraling, een fraaie accommodatie en een heerlijk 
voetbalklimaat. Het boekwerk is nog steeds verkrijgbaar voor € 10, excl. 
verzendkosten, via dickvdhoeven@kpnplanet.nl. 
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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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Als kleine jongen van ongeveer 7 jaar liep ik graag achter op de 
boerderij van Verhoef (Molenweg 40), of achter de speeltuin te 
voetballen met andere jongens. Jan van den Hoeven fietste er altijd langs 
als hij na de werkdag naar zijn huis (de houten huisjes, tegenwoordig 
het pand van zijn dochter Carola aan de Molenweg) ging. Hij sprak mij 
meerdere keren aan, dat het geweldig (in zijn woorden) zou zijn om 
bij Siveo te komen voetballen. Er zit een geweldige mogelijkheid in jou 
pepte hij mij op. 

Natuurlijk wilde ik wel, maar ik wist dat de financiën een drempel zouden 
zijn thuis. Jan sprak op een gegeven moment zelf mijn ouders aan, en zij 
vertelden Jan dat dit niet te betalen was. Maar Jan bleef erbij dat het goed 
voor mijn ontwikkeling zou zijn, en ik zo vrienden leerde kennen, en door 
de uitwedstrijden ook nog eens buiten het dorp kwam. En, zei Jan, als jullie 
het niet kunnen betalen, dan komt Rob gewoon het eerste jaar gratis met 
ons meedoen, en kijken we na een jaar wel weer verder. Hij had ook nog 
wel gebruikte kleding, en als jullie dit verstellen op maat dan kan Rob er 
nog jaren mee spelen.

Ook voetbalschoenen had Jan nog wel. De voetbalschoenen waren hard 
en uitgedroogd, en een spijker van een ijzeren nop stak door de zool heen. 
Om daar geen pijn aan te hebben werd er een stukje fietsbinnenband tussen 
gelegd. Het voetballen op de club vond ik geweldig. En trainen in een 
baggerpoel bij het oude veld was helemaal mijn ding. Jan van den Hoeven 
was altijd met zijn jeugdteam bezig, en dwong groot respect af bij het hele 
team.

Toen wij ongeveer 12 jaar oud waren vertelde Jan ons dat wij de toekomst 
van de club waren, en probeerde ons te activeren om iets voor de club 
te doen. In ons team kreeg Jan dan ook actieve leden voor de toekomst. 
Bijna het hele team ging wel iets doen voor de club. Zoals Sjaak van der 
Geer, Jan Piet Bergshoef, Theo van der Gun, Adrie van den Burg, Ron van 
den Hoeven en Jan Beukers. Ik werd er eigenlijk door Jan met de haren 
bijgesleept, maar wel op een leuke manier. Jan gaf ons altijd opdrachtjes 
waarvan hij zeker wist dat wij dit zouden kunnen. Maar hij betrok ons ook 

al snel bij het gewone bestuurlijke leven van de club. Daardoor werd er bij 
mij een drempel weg gehaald van faalangst om iets te doen. En Jan was 
altijd positief. Daardoor heb ik echt geweldige mooie herinneringen aan de 
club en heb ik op diverse plaatsen iets kunnen betekenen voor de club. Zo 
heb ik op het veld aan de Hoofdweg als kleine jongen eerst Klaas Biezepol 
mogen helpen met lijnen trekken. En later ‘s-morgens bardienst met een 
vast team. Dan werden de broodjes gesmeerd en was de kantine klaar om 
9 uur, precies de tijd dat Klaas Biezepol en Jan van de Hoeven klaar waren 
met het in orde maken van het speelveld. Dan was er gezamenlijk koffie 
drinken, wat gewoon een feest was telkens weer. 

Dank zij de club heb ik vrienden gekregen die ik nu nog heb van de 
voetbal. Ook heb ik door de club geleerd dingen te organiseren, wat ik 
nog steeds graag doe. Siveo is gewoon in mijn jeugd een belangrijke basis 
geweest voor de rest van mijn leven. Ik ben er van overtuigd dat er na mij 
nog vele anderen een positieve zet in de rug hebben gekregen, maar wat 
niet direct aan de oppervlakte komt. Ik heb dan ook reden genoeg om te 
blijven adverteren, zowel bij het blad als op de site, en bij de club van 100 te 
horen, al vanaf het begin. Gewoon om iets terug te doen voor wat de club 
voor mij heeft betekend, en in de overtuiging dat zulke zaken nu nog steeds 
gebeuren.

En uiteraard blijft er bij mij een stil icoon, zonder andere mensen afbreuk 
te doen,  Jan van den Hoeven. Hij heeft enorm veel betekend voor mij in 
het verleden, en ik pluk daar nog de vruchten van.

Zodoende ben ik gewoon Siveo man van binnen, en ik koester dit.

Rob van Hoogdalem

Siveo-icoon was 
voor mij bepalend!

Voorlopige indeling  
juniorenteams 2020-2021

voorlopige indeling  
seniorenteams 2020-2021

SIVEO JO19-1 / 1e kl
1 Rob Hoogeveen
2 Mathijs Muit
3 Jelle Onderwater
4 Joris van der Horst
5 Robert Verheul
6 Mick Visser
7 Vincent Blok
8 Rick Wilbrink
9 Jan de Wit
10 Gijs Karsemeijer
11 Floris Verburg
12 Jeroen Frasa
13 Lex Hoogeveen
14 Bart Lagerweij
15 Sem Visser (k)
16 Stan van den Hoeven

SIVEO JO16-1 / 3e klas  
1 Roy Querreveld
2 Quinten Langelaan
3 Luuk Muijt
4 Tibbe Versteeg
5 Tim Kooyman
6 Fabièn Kreuger
7 Bastiaan Maat
8 Stanley Blok
9 Juda Donker
10 Kees Spierenburg
11 Julian Splinter
12 Niels Balvert
13 Frank Balvert
14 Bram van Eijk
15 Mees Bodt
 Lennard van der Wind (tl)
 Maico de Heer (tl)

SIVEO JO14-1 / 4e klas   
1 Remco van Vliet
2 Levi van der Arend
3 Christian Bakker
4 Arie Oosterom
5 Rick van der Knaap
6 Jack Hendriks
7 Rick van Dommelen
8 Job van der Knaap
9 Roel Groot Bruinderink
10 Corné Kemp
11 Rijk Donker
12 Ian van Dam
13 Mike Kuijer
14 Erwin van Vliet

SIVEO JO13-1 / 3e klas     
1 Stef Franssen
2 Ward Franssen
3 Noud Verweij
4 Joeri Splinter
5 Liam Lyndersay
6 Joël Kastelein
7 Bram Pak
8 Mike de Roo
9 Finn Hooijkaas
10 Matthias Vennik
11 Lorenzo van de Laan
12 Jasper Meijers
13 Jurgen Würsten
14 Jochem Vonk

SIVEO A selectie
Sjoerd Blonk
Luuk Blonk
Gert Jan Brak
Luuk Bregman
Mats van Doornik (k)
Danny Groenendijk
Marc Hageman
Mark Heemskerk
Marnix Hoogendoorn
Patrick Jong de
Jasper de Kruijf
Rocco Pecht
Sven van der Plank 
Jasper  Stolwijk
Erik Streng (k)
Lukas Timmerman
Martijn Verlaan
Erik Verlaan
Gerwin Verlaan
Lucas Vermeij
Peter Vermeij
Wesley Voorend
Stephan Voorend
Mike Voorend (k)
Teun Vroege
Niek van der Wagt 
Ricardo  Würsten

SIVEO B-selectie
Jesse Baas
Jasper Koster
Jelle Lagerweij
Bart Stolwijk
Abdolrahman  Aljabouli
Roald  Hoogerbrugge
Kevin  de Jong 
Siewert Vos
Ivo  de Boggende 
Frank van der Vaart 
Yourit de Jong 
Max Langerak
Gerben van der Horst 
Eric Smit
Martin Biemond

SIVEO JO11-1 / 4e klas    
1 Erik Lenssinck
2 Nesri Sarrou
3 Toby van Ginkel
4 Seb van Eijk
5 Luuk Weststrate
6 Sem Donselaar
7 Mathijs Muller
8 Owen van Dam
9 Lodewijk Mulder

SIVEO JO10-1 / 4e klas    
1 Semm Lyndersay
2 Siep Ton
3 Marloes Schalkwijk
4 Quinten Vork
5 Jeroen Hilgerson
6 Niek Wijman
7 Eva Pak

SIVEO JO9-1 / 4e klas    
1 Dilan Brak
2 Stefan van Vliet
3 Jesse Kastelein
4 Onno Lenssinck
5 Dean Beiboer
6 Jonathan Dros

SIVEO JO9-2  / 6e klas    
1 Leroy Dekker
2 Rayan Sarrou 
3 Brent van Dam
4 Joost Loenen
5 Lars Muller
6 Guus Biemond
7 Killian Wisseloo

SIVEO MO19-1-1 / 2e klas    
1 Nena Hageman
2 Channah Verkerk
3 Dewi de Jong
4 Simone Balvert
5 Manou Ton
6 Natascha de Kruijf
7 Karlijn van der Horst
8 Sanne Onderwater
9 Mellany Smulders
10 Lynn van den Hoeven
11 Donna Franssen
12 Anouk Verweij
13 Julia Broer
14 Sanne Beiboer (tl)

SIVEO MO15-1 / 2e klas     
1 Anouk van der Knaap
2 Isa Dorst
3 Afifa Abdul
4 Indy Sangers
5 Marit Kooijman
6 Sanne Balvert
7 Joëlle Würsten
8 Fay de Jong
9 Amy Beukers
10 Lotte van de Weerd
11 Lieke van Vliet
12 Anne Kuijer (tl)
13 Rebecca Dros (tl)

SIVEO 3 / res. 5e kl
Remco van Amerongen 
Jelle Blonk
Mathijs Brak
Bastiaan Brak
Jan  Bruinink
Perry Bunnik
Wiljo Fierens
Bart van de Geer 
Nick Ginkel van
Jurn van den Hoeven 
Dennis de Jong  (k)
Stef  Kuijer
Jordy Muller
Huibert Schouten
Rick Voorend
Daniel  Voorend

SIVEO 4 / res. 8e kl
Rogier Boer
Huibert Brak
Robin Breedijk (k)
Bryan Burggraaf
Marcel van Dam 
Yanick  Heemskerk
Martin Hoogerbrugge 
Wesley de Jong
Tiemen Klein (k)
Tom  Kuijf
Davy Lex 
Kevin van der Meer 
Coen  van Oostrum 
Pim van Oostrum 
Yusuf Packlaci
Rick  Smeijers
Dave Verhoef (k)
David Vermeij
Jeffrey Voorend
Michal  Zydek
Joey v Amerongen 

NB.  De indelingen zijn “voorlopig”.  Zo zal de A-selectie nog worden 
teruggebracht naar 20 spelers en de B-selectie daarmee worden aangevuld !
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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 - Sportief 

30-11-2019

5-0

Adam Lindersay

verdediging

aanval

Feyenoord

Jens Toornstra

Niels Balvert  (JO 
15-1), Menno Ver-
geer, Remco van 
Vliet, Job van der 
Knaap (JO14-1) en 
Sandra van Vliet 
(Veterinnen)

Ricardo Würsten

De aftrap nemen

De 1-0 van Siveo

Ja eerst een panna 
en daarna schoot 
ik de bal laag in de 
rechterhoek

Voetballen en ga-
men

Patat

Het was heel erg 
leuk

Siveo - NSV 

14-12-2019

2-1

Van Hanswijk 
Marktkramen

Nick van Ginkel & 
Hans van Eijk

links back

links back

Ajax

Quincy Promes

Luuk Bregman 

Erik Streng

De wedstrijd kijken 
vanuit de dugout 

Dat siveo in de 
laatste minuut 2-1 
scoorde 

Ja rechts in de hoek 

Voetballen & gamen

Pizza Patat Lasagne 

ik vond het een 
super leuke middag 

Siveo - Zevenhoven 

15-02-2020

0-1

Patrick van den.
Hoeven Transport

Erik Schalkwijk,  
Els van Dam,  
Jet Lyndersay

spits of middenveld

spits 

Feyenoord

Steven Berghuis

ik zelf  
(Sem Donselaar)

Erik Streng 

De wedstrijd begin-
nen met een kans  
om te scoren 

Dat de spelers van de 
tegenpartij de hele 
wedstrijd aan het 
mopperen waren

Jazeker 

Voetballen, Bowlen & 
Trampoline springen

Patat, Pizza, Vis en de 
kaasschnitzel

Bedankt voor de 
leuke dag !!!!!!!!!!!

Siveo - Zwammerdam

01-02-2020

2-3

Klusbedrijf Verhage

Els van Dam 

middenveld 

spits 

Ajax

Lionel Messi &  
Cristiano Ronaldo

Luuk Blonk 

Luuk Blonk

Zelf scoren  

Doelpunt Luuk Blonk  

Jazeker 

Voetballen &  
Fortnite spelen 

Pizza 

 -

Erwin  
van Vliet 

Mike  
de Roo

Sem 
Donselaar 

Mathijs 
Muller 

Pupil van de week

 

 
• (Sport)fysiotherapie 
• Manuele therapie 
• Kaakfysiotherapie 
• Medische Fitness 

 
Wilt u een afspraak maken?  
Belt u dan naar 0348-691578 of mail naar receptie@fysio-aktief.nl. 

 

 
 
 
 

Voor SIVEO hebben wij een gratis sportspreekuur op maandagavond van 20.00-20.30 uur! 
 

 

advertentie
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Cora’s
Knipperij

Cora Loenen-Kastelein | Kastanjelaan 19 | 3474 KB Zegveld | 06-12761558
corasknipperij@gmail.com | www.facebook.com/corasknipperij

De (thuis)kapper voor dames, heren en kinderen.  
Gewoon bij u thuis of  in de salon.

Wilt u een afspraak maken?
Bel of  stuur een Whats’App berichtje naar: 06-12761558.
U kunt ook een mail sturen naar: corasknipperij@gmail.com

HIER UW
ADVERTENTIE?

INFORMEER NAAR  
DE MOGELIJKHEDEN

Stuur een  
e-mail naar  

pr@siveo.nl
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