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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

van de redactie
Het is nog enorm wennen maar het 
seizoen is weer gestart. Wel met de nodige 
bijzondere voorbereidingen in verband 
met het Coronavirus. Kijk maar eens 
op de Beemd. Bij het betreden van ons 
sportcomplex wordt je er direct al mee 
geconfronteerd. Verenigingsmensen vragen 
je namelijk om je te registreren om zonodig 
de gegevens te kunnen overhandigen aan 

de GGD. Vervolgens vallen aanstonds de uitgezette (éénrichtings) 
looplijnen op in het clubgebouw, op de tribune en op het terrein. En 
bij de kleedlokalen zijn vervolgens een drietal tenten bijgeplaatst 
omdat de kleedlokalen, gelet op de omvang, maximaal 7 spelers mogen 
herbergen. Kortom: er wordt door Siveo veel aan gedaan om Corona 
onder controle te krijgen/houden en ons geliefde voetbalspelletje te 
kunnen blijven uitoefenen. Zie daartoe ook de bijdrage van Eric in deze 
editie. 

Met dat leuke voetbalspelletje zijn we dus allemaal weer begonnen. 
Ook onze vlaggendragers en daar kijken we dit nieuwe seizoen met 
bijzondere interesse naar uit. Er zijn namelijk nogal wat nieuwe spelers 
aan de selectie toegevoegd. Maar ook de begeleidende staf is uitgebreid 
met onder meer een nieuwe keeperstrainer, een spitsentrainer en een 
verzorger/hersteltrainer. Elementen die ongetwijfeld kunnen bijdragen 
tot een beter functionerende A-selectie. De jongens staan vervolgens 
wel weer voor een pittige uitdaging, vrijwel dezelfde sterke regionale 4e 
klasse als het afgelopen seizoen. Ook daarover vinden jullie uiteraard 
meer in dit Siveo Nieuws. 

Verder in deze editie onder meer:
- een noodkreet van voorzitter Eric over de omvang van zijn 
werkzaamheden, met name de (onmogelijke) combinatie met TC taken.
- een update van de vorderingen in onderhoud en veranderingen van 
onze kantine.
- een babbeltje met Jeroen Vork, één van de nieuwe leden van onze 
jeugdcommissie.
- de bijzonder enthousiaste start bij het Puppyvoetbal.
- alle indelingen met teamfoto’s (niet eenvoudig door de Coronaregels).

Allemaal een fijn, sportief en gezond seizoen. 
 
Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

Deadline volgende inleverdatum:
3 december 2020

van de voorzitter
Eindelijk, de bal rolt weer. Wat hebben 
wij hier lang naar uit moeten kijken. 
Vanaf half mei kon er weer gefaseerd 
getraind worden, maar vanaf september 
is het echte werk weer van start gegaan. 
Dit jaar wel met bijzondere voorberei-
dingen m.b.t. Corona. 

Hopelijk is iedereen er wel van door-
drongen dat we in een 1,5 meter samenleving zitten. Handhaven 
van deze regels is een grote uitdaging, maar is toch echt noodza-
kelijk. Zo hebben we tot nu toe mazzel gehad met het weer, maar 
als eenieder naar binnen moet vanwege de weergoden dan kan 
alles zomaar anders lopen. Als dan de regels niet strikt nageleefd 
worden, dan moeten we misschien wel drastische maatregelen 
nemen. Denk daarbij aan kleedkamer- of kantine sluitingen tijdens 
piekuren, maar laten we hopen dat het niet zover komt.

Zoals gezegd is het seizoen weer van start gegaan. Aan de selectie 
zijn diverse nieuwe stafleden en spelers toegevoegd, hopelijk lukt 
het onze vaandeldragers om hoge ogen te gooien en er een leuk 
seizoen van te maken. Dat geldt uiteraard ook voor de lagere teams, 
want voetbalplezier en gezelligheid staan uiteraard voorop.

Bij de indelingen verliep het dit jaar niet allemaal even soepel, ster-
ker nog op het laatste moment hebben we ertoe moeten besluiten 
de MO15-1 terug te trekken. Deze situatie betreuren wij enorm, 
maar uiteindelijk ging het door diverse omstandigheden niet meer 
lukken een team in de lucht te houden.

In de toekomst kijken lukt niet, maar het zou mooi zijn als deze 
jaargang het seizoen afgemaakt kan worden zonder onderbrekin-
gen. Ik wens iedereen langs deze weg een leuk en sportief seizoen 
toe.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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Om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Het komt mij de laatste 
jaren, gedwongen door de omstandigheden, te vaak voor dat ik half werk 
moet leveren en dat kan zo niet langer. 

Ruim 5 jaar geleden ben ik aangetreden als voorzitter en daar heb ik 
op zich tot op de dag van vandaag geen spijt van. Als voorzitter word je 
dagelijks een spiegel voorgehouden en inmiddels weet ik wel wat ik leuk 
vind, maar ook waar juist niet mijn kracht ligt. Mijn kracht ligt zeker niet 
bij het werven van mensen voor bepaalde posities binnen de vereniging, 
sterker nog ik ervaar dat als een enorme ballast. Hierdoor komt het met 
regelmaat voor dat ik, en andere bestuursleden, het zelf erbij moeten doen. 

Bij mijn aantreden heb ik meermaals aangegeven dat ik naast al mijn 
gangbare vrijwilligerstaken (wedstrijdsecretaris senioren en leider/trainer 
jeugdteam) graag voorzitter van SIVEO wilde zijn en dat dit het maximum 
van mijn capaciteit zou zijn en uit de technische commissie (TC) zou 
stappen. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en hebben wij als vereniging 
al 3 jaar niemand voor de TC kunnen vinden, ondanks enkele (halve) 
toezeggingen. Hierdoor neem ik deze taak nu al 3 jaar waar (met Nick 
van Ginkel) en om eerlijk te zijn, dat gaat gewoon echt niet. Dit heb ik 
in de ledenvergadering van 2019 ook al aangegeven, maar dat heeft geen 
verandering gebracht. 

SIVEO heeft er met de Corona maatregelen een uitdaging bijgekregen. 
Binnen het bestuur hebben de overleggen met enige regelmaat in het 
teken gestaan van Corona. Uiteraard heeft het sluiten van de kantine 
van half maart t/m eind juni verstrekkende gevolgen gehad voor de 
inkomsten. De begroting van seizoen 2019-2020 is bij lange na niet 
sluitend. 

Gelukkig hebben wij vanaf mei de draad weer gefaseerd op kunnen pakken 
met de trainingen en vanaf augustus ook weer met wedstrijden. Inmiddels 
is de competitie weer in volle gang, maar achter de schermen heeft SIVEO 
veel moeten doen om de 1,5 meter samenleving te waarborgen. Zo zijn 
de kantine, terras en kleedkamers voorzien van maatregelen, o.a. met 
betrekking tot het maximum aantal personen.

Ook wordt op wedstrijddagen eenieder gevraagd zich in te schrijven 
bij het betreden van De Beemd. Dit geldt niet voor mensen die op een 
wedstrijdformulier staan vermeld, dan volstaat de gegevens van 1 van de 
leiders. Dit vraagt best wel energie van de seniorenleden, omdat teams 
per toerbeurt bij de inschrijflijsten staan met 2 personen. De afgelopen 
weken heeft maar 1 team verzuimd aanwezig te zijn, wat aangeeft dat 
de bereidwilligheid om je in te spannen om te kunnen voetballen met 
toeschouwers groot is.

“Waarom moet er gevraagd worden om in te schrijven?” is een veel 
gehoorde vraag:

SIVEO is verplicht eenieder die van de kantine of het terras gebruik maakt 
te vragen naar de gezondheidsstatus van de persoon en om gegevens aan 
de GGD te kunnen overhandigen. Omdat het niet vast te stellen is wie waar 
naar toegaat op ons terrein, is voor deze opzet gekozen.

Daarnaast is het 1,5 meter afstand houden nog steeds een landelijke 
maatregel die niet door SIVEO verzonnen is, maar waar wij ons allemaal 
aan moeten houden. Neem hierbij dan ook zelf je verantwoordelijkheid!!

De verhoudingen lopen nu echt enorm scheef en ik ben noodgedwongen 
drukker met TC activiteiten dan met alle andere taken. Hierdoor verloopt 
alles halfslachtig en blijven o.a. mijn voorzitterstaken liggen, met alle 
gevolgen van dien. Tijdig met eenieder communiceren lukt gewoon niet en 
dat breekt op elk vlak op. Het ene overleg wordt met de andere vergadering 
opgevolgd, vaak meerdere op één avond, veelal ook nog gevolgd door vele 
mail- en appwisselingen tot laat in de avond en weekeinden. 

Slotconclusie, wil ik mijn werk als voorzitter naar behoren kunnen invullen 
voor onze vereniging dan kan dat niet gecombineerd worden met TC 
taken. Zonder TC is er echter ook geen coördinatie rond de teams dus er 
zal invulling moeten komen vanuit de leden en/of ouders.  

Veelal weet eenieder prima te verwoorden in de app en mail hoe zij het zelf 
graag willen zien en hoe het allemaal zou moeten functioneren. Bij deze 
dus een oproep aan ieder lid en/of ouder, wil jij aan het roer staan bij de 
indelingen en andere TC zaken (o.a. trainers en leiders zoeken), meldt je 
aan bij het bestuur. 

Er moet echt een invulling van de TC komen, ik ga het niet meer doen, 
want zoals het nu gaat is dat slecht voor SIVEO, de leden en mijzelf.  

Eric van den Hoeven

Als bestuursleden rondlopen moet zij veel mensen nog regelmatig op de 
regels wijzen die eenieder toch zelf ook best weet. Wees daarom alerter op 
de onderstaande punten:

- Het is niet handig om als seniorenteam te verzamelen bij de ingang van 
de kantine. Dit is elk team blijkbaar gewend en het liefst staat eenieder dan 
ook kort op elkaar bij ingang.

- Ga niet met 3 personen aan 1 kant van de picknicktafels zitten (max 2).

- Neem op de tribune en langs de lijn 1,5 meter afstand tot eenieder die niet 
bij je eigen huishouden behoort.

- Ga niet met meer dan 7 personen >18 jr in de kleedkamer.

- Let op waar je loopt, houdt rechts aan op de voetpaden.

Op een gemiddelde zaterdag moeten wij continu mensen op de regels 
wijzen die iedereen zelf ook weet. Sommige mensen lijken zelfs bewust de 
regels aan hun laars te lappen en wachten net zolang tot iemand van het 
bestuur er iets van zegt. Vaak hoor je een reactie van “Ja, maar die daar 
doen het ook”. Dat klopt en daar gaan wij daarna ook naar toe om er iets 
van te zeggen. Ook veel gehoord; “zitten die daar niet te dicht bij elkaar?”. 
M.a.w. zou je er niet iets van zeggen als bestuurder. Dit doen wij dan ook, 
maar eigenlijk is dit iets wat wij samen moeten doen. Of is Corona een 
verantwoordelijkheid van het bestuur?

Help je club (en de bestuursleden) en neem je eigen verantwoordelijkheid 
en spreek elkaar erop aan!

Eric van den Hoeven

Een voorzitter teveel neventaken,  
dat is half werk leveren

SIVEO in de 
1,5 meter 
samenleving…
… Pak je eigen 
verantwoordelijk-
heid !!

 

Stem weer op Siveo via de Rabo Clubsupport Actie! 
 
Vorig jaar hebben we dankzij jullie stemmen een mooi bedrag van bijna €1000,- opgehaald. Hiermee 

lieten we vele andere clubs achter ons. 
 Laten we dit jaar proberen op een nog hoger bedrag uit te komen! 

 
Om te kunnen stemmen moet een betaalrekening hebben én lid zijn of worden van de Rabobank. 

 
Lid worden kan via de Rabo app via “Zelf regelen” en vervolgens “Lidmaatschap” of door in te loggen 

op de site van de Rabobank. Lid worden is geheel kosteloos en snel geregeld. 
 

De stemperiode loopt van 5 t/m 25 oktober 
 

Stemmen kan makkelijk via de Rabo App (of inloggen op de Rabo website) en via “Zelf regelen” en 
vervolgens “Lidmaatschap” kun je klikken op Rabo Clubsupport 

Hoe meer stemmen hoe hoger het bedrag voor Siveo! 
Het geld wat wordt opgehaald gaan we gebruiken voor de verbouwing van de keuken. 
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Onze vlaggendragers gaan de aantrekkelijke regiocompetitie van 
het afgelopen seizoen nog een keer overdoen, met als toevoeging 
onze vrienden van WDS uit Driebruggen. En laten we hopen dat het 
Coronavirus niet opnieuw de kop zal opsteken, zodat we nu wel weer  
een volwaardige competitie kunnen afronden.

De Siveoselectie onder leiding van hoofdcoach Koos van Zoest lijkt er 
helemaal klaar voor. Er zijn wat jeugdspelers die steeds nadrukkelijker 
aan de weg gaan timmeren. En we hebben zeer welkome aanvulling 
gekregen voor onze selectie. Zo is een geroutineerd 2-tal overgekomen 
van Sportlust, Sven van der Plank en Marnix Hoogendoorn. Beiden 
hebben affiniteit met ons dorp, Sven is er geboren en getogen en Marnix 
zal zich aan de Milandweg gaan vestigen. Daarnaast zijn twee jonge 
Woerdenaren aangesloten bij hun Zegveldse vrienden en zij stralen heel 
veel enthousiasme uit, Teun Vroege en Niek van der Wagt.

Met deze selectie hopen we ons uiteraard te verbeteren ten opzichte van 
het vorige seizoen. Maar we weten ook dat we weer in een uiterst zware 
afdeling terecht komen. Wat te denken van de ploegen die in het verleden 
zijn overgestapt vanuit het zondagvoetbal, zoals SCH ’44 (notabene 

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

Wedstrijdschema Siveo-1 2020-2021 
19-09-2020 Bodegraven-Siveo ‘60 
26-09-2020 Siveo ‘60-VEP 
03-10-2020 Siveo ‘60-NSV’46 
10-10-2020 WDS-Siveo ‘60 
17-10-2020 Siveo ‘60-Alphense Boys 
24-10-2020 Zevenhoven-Siveo ‘60 
31-10-2020 Siveo ‘60-Zwammerdam 
07-11-2020 Kamerik-Siveo ‘60 
21-11-2020 Siveo ‘60-Rohda ‘76 
28-11-2020 Sportief-Siveo ‘60 
05-12-2020 Siveo ‘60-SCH ‘44 
12-12-2020 Woerden-Siveo ‘60 
16-01-2021 Siveo ‘60-Linschoten 
23-01-2021 Alphense Boys-Siveo ‘60 

Teun Vroege, 21 jaar, in de jeugdige geel-blauwe kringen be-
paald geen onbekende. Hij kwam feitelijk via zijn Zegveldse 
vrienden (zoals Lucas Vermeij en Luuk Bregman) bij ons clup-
pie terecht. Hij speelde het afgelopen seizoen bij de Sportlust-
reserves, maar was er enige tijd uit in verband met een pittige 
ziektebehandeling. Teun is hovenier bij het hoveniersbedrijf van 
zijn vader Erik Vroege in Rietveld.

Teun deed al in zijn allereerste match van Siveo van zich spre-
ken. Als opkomende rechtsback kwam hij een aantal keren 
flitsend op en stelde met een 2-tal fraaie voorzetten Ricardo 
Würsten in staat te scoren. 

Niek van der Wagt, 19 jaar, heeft de volledige Sportlustjeugd 
doorlopen. Ook hij kwam afgelopen seizoen uit voor Spotlust-2. 
Op zo’n jeugdige leeftijd een heel knap niveau, want de rood-
witte reserves acteren in de 1e klasse. Niek studeert in Rotter-
dam Interieurbouw. 

Bij Siveo manifesteerde hij zich in de oefen- en bekerwedstrij-
den als betrouwbare verdediger, zowel in het centrum van de 
verdediging als op de rechtsbackpositie. En de Woerdenaar 
heeft ook nog een heel knappe pass in de benen en een voor-
treffelijk afstandsschot. 

Sven van der Plank, 30 jaar, behoeft in ons cluppie feitelijk 
geen introductie. De geboren en getogen Zegvelder heeft 
in de pupillenperiode bij Siveo gevoetbald. Toen hij op een 
hoger niveau bij Sportlust ging spelen behield hij echter altijd 
zijn vriendenkring in Zegveld. Zo bleef hij vele feestjes op de 
Beemd bezoeken en trad hij daar zelfs wel op als DJ. In het 
dagelijks leven is de nieuwbakken vader Event Manager bij een 
Evenementenlocatie. 

Sven speelde tot vorig seizoen vele jaren bij de Sportlustreser-
ves, goeddeels als aanvoerder. Het afgelopen seizoen speelde hij 
daar in een vriendenteam, onder meer met Marnix Hoogen-
doorn. 
 
 
Marnix Hoogendoorn, 28 jaar, komt binnenkort op Zegveld 
wonen. Begin oktober krijgt hij de sleutel van zijn woning aan 
de Milandweg. Marnix is leraar op een basisschool. Zijn voet-
balwortels liggen in Groot Ammers. De laatste vijf jaren heeft 
hij echter op niveau gevoetbald bij Sportlust bij de reserves. 
Pas afgelopen seizoen deed hij een stapje terug en ging hij met 
onder meer Sven van der Plank in een vriendenteam spelen. 

Marnix blijkt het echter zeker niet verleerd en is net als Sven 
van der Plank een zeer waardevolle kracht voor onze A-selectie. 
In de oefenwedstrijden bleek dat beiden goed uit de voeten 
kunnen in zowel verdediging als op het middenveld. 

De nieuwe verzorger is Michael Meijer uit Woer-
den. Hij verzorgt in het dagelijks leven trainin-
gen op maat, ofwel personal trainer. Michael is 
bij Siveo zowel op de trainingsavonden als bij de 
wedstrijden. Heeft vooral ook oog voor spelers 
die uit blessures komen en hij begeleidt hen 
nauwgezet. Zo ondersteunt hij bij de mogelijke 
fysieke belastbaarheid tijdens de verschillende 
fases. Siveo is blij met deze ondersteuning. De 
contacten daartoe werden gelegd via Arjan Ton, 
die positieve ervaringen heeft met Michael als 
personal trainer. 

Dick van den Hoeven

De KNVB heeft meegedeeld dat met ingang 
van het seizoen 2021/2022 in de districten 
West I en West II op zaterdag een 5e klasse 
wordt toegevoegd aan de voetbalpiramide. De 
afgelopen jaren is het aantal 4e klasse teams sterk 
toegenomen en verwacht wordt dat deze trend 
zich doorzet. In toenemende mate leidt dat - als 
gevolg van de onderlinge forse krachtverschillen 
– tot grote uitslagen, wat niet bijdraagt aan een 
aantrekkelijke competitie voor alle deelnemers. 
Door de groei van het aantal poules in de 4e 
klasse werd ook de kans op promotie naar 
de 3e klasse steeds kleiner. Om iedereen een 
aantrekkelijke en passende competitie aan 
te kunnen bieden is daarom besloten tot de 
invoering van een zaterdag 5e klasse in West 1  
en West 2 per seizoen 2021/2022.

In het huidige seizoen is daarom een aangepaste 
promotie-/degradatieregeling van toepassing, 
waarbij in elk van de 9 huidige poules 3 teams 
vanuit de 4e klasse degraderen naar de nieuw 
te vormen 5e klasse. Daarin kunnen dan per 
district twee poules worden gevormd. 

Aangepaste  
promotie-/de- 
gradatieregeling

subtopper in de 2e klas) en Alphense Boys (dat plannen had/heeft om het 
accent steeds meer vanuit het zondagvoetbal te verleggen). En ook ploegen 
als Zevenhoven (lijkt opnieuw sterker geworden) en Zwammerdam gaan 
ongetwijfeld strijden om een plek in de bovenste regionen. Tel daarbij 
nog eens op de gebruikelijke subtoppers als SC Woerden en VEP en de 
periodewinnaars van de vorige jaargang als Kamerik en Linschoten. 
Grote vraag is kortom of onze op het oog zeer gretige geel-blauwen zich 
beter kunnen staande houden dan het afgelopen seizoen. Kunnen we ons 
bijvoorbeeld nestelen in het linkerrijtje, of zit er zelfs nog meer in? 

We zetten hierna de indeling, het wedstrijdschema en de A-selectie (met de 
nieuwe aanwinsten op een rij.  Daarna brengen we onze tegenstanders wat 
nadrukkelijker in beeld. 

Dick van den Hoeven

Aantrekkelijke regiocompetitie 
voor Siveo-1 intact

De nieuwe aanwinsten Nieuwe 
verzorger/fysio

A-selectie 2020-2021 
1 Sjoerd Blonk 
2 Luuk Blonk 
3 Gert Jan Brak 
4 Luuk Bregman 
5 Mats van Doornik (k) 
6 Danny Groenendijk 
7 Marc Hageman 
8 Marnix Hoogendoorn 
9 Patrick de Jong 
10 Jasper de Kruijf  
11 Sven van der Plank  
12 Erik Streng (k) 
13 Lukas Timmerman 
14 Martijn Verlaan 
15 Gerwin Verlaan 
16 Erik Verlaan 
17 Lucas Vermeij 
18 Wesley Voorend 
19 Mike Voorend (k) 
20 Teun Vroege 
21 Niek van der Wagt  
22 Ricardo Würsten

30-01-2021 Siveo ‘60-Bodegraven 
06-02-2021 Siveo ‘60-Kamerik 
27-02-2021 NSV’46- Siveo ‘60 
06-03-2021 Siveo ‘60-Sportief 
13-03-2021 Rohda ‘76-Siveo ‘60 
20-03-2021 Linschoten-Siveo ‘60 
27-03-2021 Siveo ‘60-Woerden 
10-04-2021 Zwammerdam-Siveo ‘60 
17-04-2021 Siveo ‘60-Zevenhoven 
24-04-2021 SCH ‘44-Siveo ‘60 
08-05-2021 Siveo ‘60-WDS 
15-05-2021 VEP-Siveo ‘60
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ALPHENSE BOYS  

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

Alphense Boys beleefde in 2018 een herstart met een zaterdagafdeling (het acteerde eerder tijdelijk op zaterdag). 
Dit keer was het echter ook wat serieuzer en streed het in de bovenste regionen. De zondagafdeling speelt nog 
steeds in de Hoofdklasse maar solliciteerde de afgelopen periode ook naar een hoge plek op zaterdagniveau.
De Alphenaren beschikken over vijf teams op zowel de zaterdag als zondag (de zaterdagreserves spelen 4e 
klasse). De jeugdafdeling van Alphense Boys is van heel hoog aanzien en is al meerdere keren bekroond met de 
Rinus Michels Award. Alphense Boys speelt met een JO21 team in de landelijke 2e divisie met uitsluitend BVO-
teams. 

Vorige seizoenen:
2019/2020 4e klas, Plek 3
2018/2019 4e klas, Plek 4 
2017/2018 Zondagafdeling

BODEGRAVEN   

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

Ook Bodegraven is nog maar twee seizoenen actief in het zaterdagvoetbal. De rood-zwarten hebben drie 
seniorenteams, waarvan de reserves uitkomen in de 5e klasse. Bodegraven beschikt niet over jeugdteams. 
Bij de rood-zwarten gaat trainer Frits van Dijk zijn derde seizoen in. De Bodegravers plegen erg wisselend voor de 
dag te komen. Als ze de mouwen opstropen kunnen ze zomaar verrassend uit de hoek komen. 

Vorige seizoenen:
2019/2020 4e klas, Plek 12
2018/2019 4e klas, Plek 12 
2017/2018 Zondagafdeling

Kevin van der Hagen

Frits van Dijk

KAMERIK  

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

Leuk natuurlijk dat we ook Kamerik weer ontmoeten. De derby’s mogen dan weleens wat beladen zijn, zij leveren 
toch vaak ook spannende en sfeervolle duels op. Kamerik heeft in omvang een vereniging die goed vergelijkbaar 
is met Siveo. Zij beschikken ook over vier seniorenteams en het reserveteam komt uit in de 5e klasse. Het hoogste 
juniorenteam is een JO18-team. De Utrechtse trainer Patrick de Ruijter gaat zijn 7e seizoen in bij de blauw-witten 
en hij heeft inmiddels de beschikking over een fraaie accommodatie. 

Vorige seizoenen:
2019/2020 4e klas, Plek 9
2018/2019 4e klas, Plek 2  (Nacompetitie, geen promotie)
2017/2018 4e klas, Plek 7
  

Patrick de Ruiter

	  

	  

LINSCHOTEN   

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

De Linschotenaren hebben drie seniorenteams en een veteranenteam. Het niveau van de reserves is niet hoog, 
namelijk 6e klasse. Zij hebben inmiddels wel weer een JO19-team dat uitkomt in de 3e klasse. De technische 
leiding is bij Linschoten in handen gekomen van Woerdenaar Pieter Ooms – heeft in het verleden Linschotense 
jeugd getraind - die Ben Rietveld is opgevolgd.   

Resultaten
2019/2020, 4e klas, Plek 10
2018/2019  4e klas, Plek 7
2017/2018  4e klas, Plek 8

Pieter Ooms

	  

ROHDA ’76  

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

Rohda’76 is een grote vereniging en beschikt over liefst negen seniorenteams. Het reserveteam is gepromoveerd 
naar de 3e klasse. De Bodegravers hebben één JO19-team, uitkomend in de 2e klas. 
Als eindverantwoordelijke technische man is Willem van Vegten opgevolgd door de van Aarlanderveen 
overgekomen Arjen Linstra. Rohda heeft feitelijk potentie en is het aan zijn stand verplicht om hoger te reiken dan 
het de afgelopen jaren heeft gedaan.

Vorige seizoenen:
2019/2020, 4e klas, Plek 8
2018/2019, 4e klas, Plek 9
2017/2018, 4e klas,  Plek 5 

Arjan Lindstra 

NSV ‘46    

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

Bij NSV is inmiddels is vrijwel de gehele club overgestapt naar de zaterdag (3 seniorenteams) en is er nog maar 
één recreatief team op zondag actief. De zaterdagreserves spelen in de 4e klasse bij de Siveo-reserves. De JO19 
komt uit in de 2e klasse. 
Trainer Dennis van der Ing is vertrokken naar Floreant en heeft bij de Noordenaren plaats gemaakt voor de uit 
Hazerswoude afkomstige Robert Swart. Hij gaat bij NSV’46 debuteren als hoofdtrainer. 

Vorige seizoenen:
2019/2020, 4e klas, Plek 7
2018/2019  3e klas, Plek 14 (degradatie)
2017/2018  4e klas, Plek 1 (kampioen)

Robert Swart 

	  

	  

De teams bij Siveo-1



1514 SIVEO NIEUWS
2020/2

SIVEO NIEUWS
2020/2

SCH ‘44  

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

SCH ’44 is in 2019 overgekomen van het zondagvoetbal en wist daar zelfs in de 2e klas nog nacompetitie voor 
promotie te bereiken. Een groot deel van de vereniging heeft inmiddels de overstap gemaakt, want naast een 4-tal 
teams op zondag gaan nu 8 teams op zaterdag spelen (de reserves in de 2e klas). SCH ’44 heeft geen JO19 maar 
twee teams JO18. De aangebleven trainer Remco Dijksterhuis heeft een grote en sterke selectie tot zijn beschikking 
en SCH ’44 is ongetwijfeld veruit favoriet voor de kampioenstitel. Afgelopen competitie moest het slechts twee keer 
een remise toestaan, waaronder op eigen veld tegen onze geel-blauwen.

Vorige seizoenen:
2019/2020  4e klas, Plek 1
2018/2019  Zondagvoetbal 2e klas

VEP 

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

VEP is met de selectie pas in het seizoen 2018/2019 overgestapt naar het zaterdagvoetbal. In de recreatieve sfeer 
overheerst nog altijd de zondagtak met 5 teams. Op de zaterdag zijn inmiddels ook wel 4 teams actief; de reserves 
zijn ingedeeld in de 3e klas regio West 1. VEP beschikt over twee JO19-teams, waarvan het hoogste team in de 1e 
klas acteert bij Siveo JO19. Bij de Woerdenaren gaat trainer Ronald Schalkwijk zijn 3e seizoen in. Hij heeft wel wat 
mutaties in zijn selectie maar het is onduidelijk wat de invloed daarop zal zijn op de prestaties. Ook VEP blijft een 
kandidaat voor de bovenste regionen. 

Vorige seizoenen:
2019/2020 4e klas, Plek 6
2018/2019 4e klas, Plek 6
2017/2018 Zondagvoetbal 

Remco Dijksterhuis

Ronald Schalkwijk 

SPORTIEF     

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

We verheugen ons altijd weer op de derby’s tegen Sportief. Dat neemt niet weg dat de ploeg uit Woerdense 
Verlaat voor Siveo altijd een moeilijke klus is. Hun vereniging blijft echter wat krimpen. Naast de nog maar twee 
seniorenteams beschikken de wit-groenen niet meer over een jeugdteam. Fijn dat een groep uit hun jeugdteam 
inmiddels een mix-team heeft gevormd met Siveo JO16. De reserves van Sportief zijn gedaald naar de 8e klas, 
waar zij ook Siveo 4 ontmoeten. Cor Stoof gaat als trainer ongetwijfeld weer enthousiast zijn vierde seizoen in. 

Vorige seizoenen:
2019/2020  4e klas, Plek 13
2018/2019  4e klas, Plek 10 
2017/2018  4e klas  Plek 10 

  

Cor Stoof

	  

	  

WDS 

Sportpark WierickeweideJ,  H. Kielastraat 29 3465 KV DRIEBRUGGEN (Tel. 0348-501523)
Opgericht: 02-04-1948.
Aanvangstijd: 14.30.
https://www.vvwds.nl  

Het is leuk dat WDS weer in onze regiocompetitie is opgenomen. Wel is WDS voor Siveo altijd een heel geduchte 
tegenstander. De Driebruggenaren hebben inmiddels weer vijf seniorenteams en hun reserves zijn opnieuw 
ingedeeld bij de Siveoreserves in de 4e klasse. Het JO19-team komt uit in de 2e klasse. Bij WDS gaat Alphenaar 
Willem Lok zijn 3e seizoen in als hoofdcoach.  Hij gaat ongetwijfeld proberen het teleurstellende afgelopen seizoen 
in de vreemde regio zo snel mogelijk weg te vlakken.

Resultaat
2019/2020  4e klas, Plek 11
2018/2019  4e klas, Plek 3  (Nacompetitie, geen promotie)
2017/2018  3e klas  Plek 14 (Degradatie)

ZEVENHOVEN 

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

Bij Zevenhoven denkt men ongetwijfeld nog al eens met weemoed terug aan de tijd dat het zelfs tot de 1e klasse 
reikte. De Zevenhovenaren zijn echter helemaal teruggekeerd tot de basis, met inpassing van veel Zevenhovense 
jeugd. En er is een duidelijk opgaande lijn te zien. Zevenhoven beschikt nog over 4 seniorenteams, waarvan de 
reserves in de 3e klasse bivakkeren. De oudste jeugd wordt gevormd door een JO16-team. Chris Snatersen gaat bij 
Zevenhoven zijn vierde seizoen in als verantwoordelijke trainer/coach. We zijn benieuwd of hij de opgaande lijn kan 
voortzetten. 

Resultaat
2019/2020  4e klas, Plek 2
2018/2019  4e klas, Plek 13
2017/2018  4e klas, Plek 11

S.C. WOERDEN  

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

De drie seizoenen dat Woerden op de zaterdag actief is heeft het zich steeds gemengd in de strijd om een 
nacompetitieplek. De Woerdenaren roken aan het succes maar het lukte nog niet. Bij Woerden blijven ook komend 
seizoen nog een viertal teams recreatief voetballen op zondag. Op de zaterdag zijn inmiddels vijf teams actief, 

waarvan de reserves net als de VEP-reserves zijn ingedeeld in de 3e klas regio West 1. Woerden heeft een echt 
grote jeugdafdeling. Zo beschikken ze over een vijftal JO19-teams, waarvan het hoogste team in de Hoofdklasse 
speelt. In de loop van het vorige seizoen is de technische leiding bij Woerden in handen gekomen van Mike 
Doornkamp. Hij debuteerde als hoofdtrainer en was voorheen bij de Woerdenaren werkzaam in de jeugd. 

Vorige seizoenen (zondagafdeling):
2019/2020  4e klas, Plek 4
2018/2019  4e klas, Plek 4
2017/2018  4e klas, Plek 6

Willem Lok 

Chris Snatersen

	  

ZWAMMERDAM    

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

Zwammerdam heeft na een jarenlang verblijf in de 3e klas het seizoen 2018/2019 moeten capituleren. In de 
nacompetitie ging het ten onder tegen Floreant. De groen-witten kampen ook met een terugloop in het ledenaantal. 
Zij hebben nog wel drie seniorenteams (de reserves spelen in de 3 klasse), maar bijvoorbeeld in de jeugd alleen 
nog maar twee JO19-teams (waarvan de JO19-1 in de 2e klasse uitkomt). Trainer Jack Harmsen zal voor het 
3e seizoen bij Zwammerdam de scepter zwaaien. Hij kan bij de Dammenaren ongetwijfeld buigen op een altijd 
strijdbare spelersgroep. 

Vorige seizoenen:
2019/2020  4e klas, Plek 5
2018/2019  3e klas, Plek 12
2017/2018  3e klas, Plek 9

  

Jack Harmsen 

	  

	  

Mike Doornkamp 
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Wedstrijden  
Siveo-1 allertijden

1 Hans Verhage 394
2 Gijs Breedijk 368 
3 Martin van den Hoeven 333 
4 Bennie Muller 303 
5 Martin Muller 297 
6 Erik Streng 282 
7 Stef Kuijer 279 
8 Arjan Ton 274 
9 Ivo den Boggende 256 
10 Jeroen Didden 247 
11 Martin Verhage 243 
12 Jan de Kruijf 238 
13 Cees Methorst 236 
14 Mark Wiegeraad 226 
15 Bastiaan Brak 225 
16 Dick van den Hoeven 219 
17 Peter de Jong 215 
18 Rijk Verkerk 208 
19 Ronald de Jong 200 
20 Arnold Beiboer 190 
21 Frank van de Vaart 187 
22 Martijn Verlaan 178 
23 Patrick de Jong 177 
24 Gert de Kruijf 173 
25 Eef van Zoest 172

Topscorers  
Siveo-1 allertijden

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

Competitiewedstrijden 
Siveo-1 allertijden 

Het is goed gebruik om bij de aanvang van het seizoen 
een lijst te publiceren van spelers die de meeste 
competitiewedstrijden hebben gespeeld voor ons 
standaardteam. Velen blijken de ranglijst nauwlettend te 
volgen. Steeds weer dringen ook huidige selectiespelers 
de Top-25 binnen. Dit keer was het de beurt aan Martijn 
Verlaan en Patrick de Jong. Op de topscorerlijst – 
uitsluitend weer gerekend over de competitiewedstrijden - 
kwam er geen nieuwkomer de Top-25 binnen. Wel lukte het 
Wesley Voorend om te stijgen van de 25e naar de 18e plek.

Hans Verhage Stef Kuijer

Indeling overige senioren SIVEO
Siveo-2 - 4e klasse 04
1 ARC 7  
2 CVC Reeuwijk 2 
3 FC Oudewater 3
4 Jodan Boys, de 6 
5 Nieuwkoop 3 
6 NSV’46 2 
7 Sportlust ‘46 4 
8 TAVV 2 
9 VEP 3 
10 WDS 2 
11 Zwammerdam 2
12 Siveo ‘60 2 

Siveo-3 - 5e klasse 12
1 Alphia 3 
2 ASW 3 
3 Be Fair 5
4 Capelle 7
5 FC Oudewater 5
6 FC Zoetermeer 4
7 Hazerswoudse Boys 3
8 Rohda ‘76 4 
9 Soccer Boys 6 
10 Valken’68 5 
11 Woubrugge 3 
12 Siveo ‘60 3 

Siveo-4 - 8e klasse 06
1 Be Fair 11 
2 FC Oudewater 9 
3 Floreant 4 
4 Gouda 7 
5 Kamerik 4 
6 Rohda ‘76 7 
7 Schoonhoven 7 
8 Sportief 2 
9 VEP 4 0 
10 Woerden 4 
11 Woerden 5 
12 Siveo ‘60 4 

Siveo-VR - 4e klasse B
1 ARC VR2 
2 Bernardus VR1 
3 DSO VR1 
4 Hazerswoudse Boys VR1 
5 NSV’46 VR1 
6 RCL VR3 
7 SJZ VR1 0 
8 Voorschoten`97 VR1
9 Woubrugge VR1 
10 Zevenhoven VR1 
11 Siveo ‘60 VR1 

Het is voldoende bekend, de reünie ter gelegenheid van het 
60-jarig bestaan moest door de Corona-perikelen helaas wijken. 
Wel waren er al vele initiatieven ontplooid, ook binnen groepjes 
oud-ploeggenoten. De contacten leiden er al wel soms toe dat in 
kleiner verband leuke herinneringen konden worden opgehaald. 
Zo kregen we een foto toegestuurd van een uitje van een 4-tal oud 
A1 teamgenoten uit begin jaren ’70.  

Op uitnodiging van Adri (Aad) van der Burg hebben zij 16 juli een 
soort mini reünie gehouden waarbij de nodige anekdotes te berde 
werden gebracht. De tocht begon op Aad z’n boot LUP (Louter Uit 
Plezier)  in de haven van Woerden richting Woerdense Verlaat. 
Natuurlijk over de Grecht, met een picknick midden in de natuur. 
Met redelijk weer werd het een uiterst gezellig dagje. Nu maar 
duimen dat we komend jaar wel een “normale” reünie kunnen 
meemaken met het dan 61 jarig bestaan van de club.  

Onze gelukwensen gaan naar:

- Kevin van Veldhuizen en Lizette Habben Jansen bij wie op  
14 augustus 2020 een zoon is geboren. Het broertje van Jaelynn 
noemen zij Noud (Dirk Jan). 

Op de foto van links naar rechts : Adri (Aad) van der Burg, Gert Beukers, 
Jan Piet Bergshoeff en Henk Ton.

Toch al een 
kleine reünie…

Gefeliciteerd...
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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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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
2020/1
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In het vorig Siveo Nieuws was te lezen dat er flink gewerkt is op de 
Beemd en de toiletgroepen en bestuurskamer zo goed als af waren. We 
kunnen nu melden dat op de raambedekking na alles wat betreft dit 
afgerond is. Een hele klus maar het resultaat mag er zijn!

De ruimte voor de kledingtassen is in gebruik genomen en de koelcel 
is goed gevuld. Op de plek van de oude koelcel zijn rekken geplaatst en 
daar zijn materialen van de keuken/kantine in gebruik opgeborgen. De 
kast uit het verwarmingshok is ook daar neergezet, gevuld met diverse 
schoonmaakmiddelen en de nieuwe vrieskast.

In de verwarmingsruimte is een wandje gezet, nu heeft de 
verwarmingsketel en alles wat hierbij hoort een afgeschermde ruimte. De 
andere kant van de wand wordt opbergruimte voor allerlei verschillende 
onderhoudsmaterialen en daar bevindt zich ook nog de kast van de AC. 
Al met al is het echt mooi en overzichtelijk geworden. 
Bram, Rinus, Cees, Cor , Leo en Ton super bedankt! 
De keuken wordt nu nog even niet aangepakt... we zouden echt in tijdnood 
gekomen zijn als we daar aan begonnen waren. Dit staat op de agenda 
voor volgend jaar zomerstop. Wel is er in de keuken al een koelmeubel 
neergezet, handig om de snacks koel in weg te zetten en toch bij de hand 
als je ze nodig hebt. Ook is er ruimte om ingrediënten voor de broodjes 
gezond in te bewaren, de klaargemaakte tosti’s en dergelijke. 
In de kantine is de snoep/chips kast bijna klaar en ook het gedeelte waar de 
geluidsinstallatie komt te staan..  
Binnen korte tijd zullen Ton, Sjoerd en Gertjan ook dit stukje “opleveren”.
Niet alleen binnen maar ook buiten werd/wordt er nog flink geklust! In de 
kleedkamers is het nodige sauswerk gedaan door Rinus en het schilderen 
van de buitenkozijnen van de kleedkamers is of wordt door Bram 

binnenkort afgerond. Aan de kant van de ingang zijn de boeidelen van de 
kantine en bestuurskamer vervangen door Rinus, geholpen door Cees en 
Bram. Het schoonmaken van de banken in de tribune en dug-outs nam 
onze “Rembrandt” Arie Groenendijk voor zijn rekening en hij voorzag ze 
van een nieuwe laklaag. En...misschien wel een van de belangrijkste dingen 
aan het begin van een voetbalseizoen: het controleren en vervangen van de 
doelnetten, gedaan door Leo. Ons 2e veld werd voorzien van nieuwe netten 
en de rest werd kundig gerepareerd. 
 
Niet te vergeten: de belijning van het 2e veld en trainingsveld. Dit klusje 
werd geklaard door Jaap en Cor, geassisteerd door Bram en Cees. Onze J de 
K zorgde ervoor dat er geen molshopen meer te vinden waren, dat voetbalt 
lastig.. en hij ving een groot aantal van die zwarte gravertjes. 
De finishing touch kwam van de gebroeders Muller, die maaien al het 
gras wat de gemeente meent niet te hoeven doen... Jaap , trouwens van 
harte beterschap.. heb vernomen dat het alweer een stuk beter met je gaat 
gelukkig!

Kortom door o.a. al deze vrijwilligers zag de Beemd er uit om door een 
ringetje te halen aan de start van dit seizoen... 
Iedereen helpt toch zeker een handje om dit zo te houden, ruim ff je eigen 
rommel op,  de asbakken/vuilnisbakken staan er niet voor de sier! 
Nu ik toch dit stukje schrijf over o.a. onze kantine, maak ik van de 
gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan iedereen die wat extra’s 
voor de club wil doen.

We hebben serieus versterking nodig om de bar open te houden op 
zaterdagmorgen en middag.

De groep die er nu voor ons natje en droogje zorgt, is echt te klein!!!

Meld je aan bij Ruud Hageman, Jan van Amerongen of Margriet Vermeij.

Margriet Vermeij

Update van de 
vorderingen in...
onderhoud en 
veranderingen  
van onze kantine!

Met dit babbeltje wil ik u voorstellen aan Jeroen Vork. In het vorige 
Siveo Nieuws liet ik u al weten dat dit op de rol stond omdat hij net 
zoals Sigrid lid van onze Jeugdcommissie is geworden. Jeroen Vork, 
geboren op 8 oktober 1980 in Woerden. Vader van 2 jongetjes, Quinten 
en Daylano en dochtertje Ashley. (Bijna) getrouwd met Kim, jawel een 
primeur in ons clubblad: afgelopen zondag (13 september) heeft hij haar 
ten huwelijk gevraagd en zo vertelt hij heel blij: “Ze heeft JA gezegd”. 
Alvast gefeliciteerd  Jeroen!

Fam. Vork woont in Woerdense Verlaat, dus toen Jeroen oud genoeg was 
om zijn voetbalschoentjes aan te trekken werd hij geen geel-blauwe maar 
een wit-groene... hij ging ‘ballen’ bij Sportief. Zijn vader werd leider van 
zijn team en in de bus van Oudenallen ging hij naar de uit-wedstrijden. 
Echt een super leuke tijd! 
In de D1 en C1 werd zijn team kampioen.. maar hij noemt toch ook dat 
hij een vreselijke nederlaag geleden heeft bij ons cluppie: “Ben het nooit 
vergeten, je kan bijna wel spreken van een jeugdtrauma zegt hij met een 
knipoog, met de E1 kregen we met 26-1 klop in de hal die toen nog een 
“zandbak” was .

Jeroen heeft zo’n 17 jaar gevoetbald in het “vlaggenschip” van Sportief. Wat 
hij soms lastig vond dat de spelers onderling van mentaliteit verschilden. 
De vaak ouderen waren prestatief bezig terwijl de jongeren het nogal eens 
als recreatief voetbal bestempelde. Maar dit is van alle tijden denkt hij, ook 
nu nog: de èèn gaat er helemaal voor en de ander ziet het als een gezellig 
verzetje op zaterdag. Uit deze tijd kent hij bijvoorbeeld Benny Muller, 
Frank van de Vaart, Jacco Biemond en Rikkert Versluijs. 
Met het 1e elftal werd hij kampioen, de wedstrijd tegen Hermandad uit 
Rotterdam werd gewonnen , het leek in de wedstrijd een verloren zaak, ze 
kwamen met 1-3 achter maar uiteindelijk werd de wedstrijd gewonnen met 
4-3!  
Bijzonder waren wel de wedstrijden met Sportief tegen Oud-Feijenoord en 
Oud-Nederlands elftal.

Tegen Siveo voetballen was altijd een extra uitdaging, nu nog is deze 
wedstrijd toch wel een echte derby! Als ze me afgelopen jaren zouden 
vragen voor de wedstrijd wie de meeste kans had om te winnen zei ik 
uiteraard: Sportief maar in in m’n achterhoofd gaf ik Siveo wel de meeste 
kans. Maar dit jaar moet ik nog zien, Sportief heeft een goede en fitte 
selectie, Siveo zal er een flinke kluif aan hebben!  (Hier kom ik zeker nog 

een keer op terug Jeroen...). Later speelde hij nog een tijdje in het 2e, werk 
en gezin slokten veel tijd op en dan moet je keuzes maken en daarom een 
stapje terug doen. 
Jeroen droeg een flinke steen bij aan zijn cluppie, hij was 18 à 19 jaar trainer 
van zowel de jeugd als de senioren, vanaf de F tot het 2e trainde onder hem. 
Als kers op de taart werd hij met de A1 kampioen tegen Roac. Voor zijn 
tomeloze inzet voor de wit-groenen werd hij benoemd tot erelid.

Wat zijn hoogtepunt is in zijn voetbalcarrière? Als eerste noemt hij de 
geboorten van zijn drie kinderen, dat is echt nummer één! Daar direct 
op volgt het kampioenschap van Feijenoord. Hij is een echte fan van deze 
club, als kind ging hij met zijn vader en tweelingbroer naar de open dagen 
dan kreeg ik elk jaar een shirt en werden we in de kleuren van Feijenoord 
geschminkt! Alleen jammer dat zijn broer Edwin later een 020 supporter 
werd. Zijn favoriete speler is: oud Feijenoorder Jozef Kiprich

Was ik toch wel heel benieuwd waarom zo’n 
echte wit-groener bij ons geel-blauwe cluppie 
terecht is gekomen? 
Dat komt doordat er bij Sportief op ‘t ogenblik 
een flink tekort is aan jeugdspelers in alle 
leeftijden en omdat Quinten toch graag wilde 
voetballen is de keuze gemaakt voor Siveo. 
De keuze om op de Beemd te gaan spelen is 
omdat er bij zowel Sportief als Siveo de sfeer 
hangt van ons-kent-ons... het saamhorige... 
met elkaar er iets moois van maken.

Jeroen vindt dat de organisatie goed staat. Op elk vlak is er een commissie 
en dit geeft duidelijkheid.

Al blijft hij het jammer vinden dat veel oud-spelers van ons buurclub voor 
hun kinderen een andere club kiezen dan Sportief of helemaal niet aan 
voetbal beginnen.

Toen hij het vorige seizoen werd benaderd om in onze JC te stappen was hij 
direct enthousiast maar wilde nog wel even aankijken hoe er met bepaalde 
dingen werd omgegaan en hoe die gedaan werden.

Nu bruist hij van energie om er voor te gaan, heeft veel mooie activiteiten 
in gedachten. Sommigen hiervan heeft hij opgedaan als vrijwilliger bij 
de jeugd Olympiade die elk jaar in Woerdense Verlaat gehouden werd. 
Binnenkort wil hij dit eens gaan bespreken binnen de JC en hoopt/gaat 
er van uit dat ook ouders/verzorgers hier warm voor gaan lopen en hun 
medewerking hieraan gaan verlenen. Vele handen maken licht werk moet 
je maar denken!

Om een tipje van de sluier op te lichten: een bosspel en een daagje 
strandtraining of het spel levend stratego. Zijn doel is om kinderen/
jongeren plezier met elkaar te geven en saamhorigheid te bewerkstelligen. 
Klinkt heel goed allemaal! Niet alleen is hij actief binnen onze JC, ook elke 
donderdagavond is hij als trainer van de JO-10 te vinden op de Beemd!

Een “clubmens” voor zijn Sportief en ook voor ons geel-blauwen niet te 
beroerd om de handen uit de mouwen te steken!

Margriet Vermeij

Effe een  
babbeltje  
met...
Jeroen  
Vork
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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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Zaterdag 12 september was het zo ver, puppyvoetbal is weer van start 
gegaan! Nu weer zoals vertrouwd terug in de hal, omdat gelukkig 
de wedstrijden van de jeugd ook weer gestart konden worden op 
de voetbalvelden. Nadat de uitnodigingen verstuurd en de posters 
opgehangen waren, stroomden de aanmeldingen binnen. 

Zo stonden er om 9:00 uur maar liefst 23 enthousiaste voetballertjes klaar 
op de Beemd om de hal in te gaan. Zodra de deur van de hal openging 
renden de meeste kinderen zo snel mogelijk op de ballen af, want ja ze 
kwamen nou eenmaal om te voetballen. 

Nadat iedereen wel een keer de bal had aangeraakt, begon de warming-
up. Sommige kinderen die voor het eerst waren vonden het nog een 
beetje spannend en twijfelden nog even of ze wel mee zouden doen, maar 
uiteindelijk overwon het enthousiasme! Na de warming-up een paar 
balspelletjes, even pauze met limonade, maar snel weer door met het 
afsluitende partijtje. De trainers Ariën Beukers en Nick van Ginkel hadden 
hun handen vol met al deze enthousiaste spelertjes, maar gelukkig zal 
trainer Edwin de Kruijf de volgende trainingen ook weer aansluiten. 

Simone van der Wind

Volop 
enthousiasme 
bij start 
Puppyvoetbal

Indeling jeugdteams SIVEO

Siveo JO19-1 - 1e klasse 02
1 Alexandria’66 JO19-2 
2 ASW JO19-1 
3 Be Fair JO19-1 
4 BVCB JO19-2 
5 CVV Zwervers JO19-1 
6 DONK JO19-1 
7 Floreant JO19-1 0 
8 ONA JO19-1 
9 RVC ‘33 JO19-1 
10 SVS JO19-1 
11 VEP JO19-1 
12 Siveo ‘60 JO19-1

Siveo MO19-1 - 2e klasse 02
1 Cabauw MO19-1 
2 Capelle MO19-1 
3 CVV Zwervers MO19-1 
4 DONK MO19-1 
5 DSVP MO19-3 
6 FC Zoetermeer MO19-10 
7 Groeneweg MO19-1 
8 Jodan Boys, de MO19-2 
9 Overmaas MO19-1 
10 Stolwijk MO19-1 
11 Zwervers, IJVV de MO19-1
12 Siveo ‘60 MO19-1 

Siveo JO16-1 - 3e klasse 05
1 ARC JO16-3 
2 CVC Reeuwijk JO16-1 
3 DONK JO16-1 
4 Nieuwerkerk JO16-4 
5 NSV’46 JO16-1 
6 ONA JO16-2G 
7 Rijnstreek JO16-1 
8 Rohda ‘76 JO16-2 
9 Sportlust ‘46 JO16-2 
10 SPV ‘81 JO16-1 
11 VEP JO16-1 
12 Woerden JO16-3
13 Siveo ‘60 JO16-1

Siveo JO14-1 - 4e klasse 012 
1 VEP JO14-1 
2 Siveo ‘60 JO14-1 
3 FC Oudewater JO14-2 
4 Koudekerk JO14-1 
5 Aarlanderveen JO14-1 
6 ARC, JO14-4G 
7 Kamerik JO14-10 
8 Alphense Boys JO14-4 
9 Olympia JO14-21 
10 VV Haastrecht JO14-2 
11 Sportlust ‘46 JO14-3 

Siveo JO13-1 - 4e klasse 012 
1 Cabauw JO13-1 0 
2 CVC Reeuwijk JO13-3 
3 ESTO JO13-5 
4 FC Oudewater JO13-3 
5 Jodan Boys, de JO13-4 
6 Linschoten JO13-1 
7 Sportlust ‘46 JO13-4 
8 SPV ‘81 JO13-1 
9 VEP JO13-2 
10 VV Haastrecht JO13-1 
11 Woerden JO13-2 
12 Siveo ‘60 JO13-1 

Siveo JO11-1 - 3e klasse 015
1 Siveo ‘60 JO11-1 
2 Nieuwkoop JO11-2 
3 ARC JO11-4 
4 NSV’46 JO11-1 2 
5 Aarlanderveen JO11-12 
6 ESTO JO11-2 

Siveo JO10-1 - 4e klasse 024
1 Kamerik JO10-1
2 Cabauw JO10-2  
3 Sportlust ‘46 JO10-6 
4 FC Oudewater JO10-3  
5 Linschoten JO10-1G 
6 VEP JO10-3  
7 WDS JO10-2 
8 Siveo ‘60 JO10-1

Siveo JO9-1 - 4e klasse 023 
1 Sportlust ‘46 JO9-5 
2 Kamerik JO9-1  
3 Woerden JO9-3
4 WDS JO9-2  
5 Woerden JO9-4
6 Sportlust ‘46 JO9-3  
7 Linschoten JO9-2
8 Siveo ‘60 JO9-1 

Siveo JO9-2 - 4e klasse 021
1 Nieuwkoop JO9-3 
2 NSV’46 JO9-1  
3 Zevenhoven JO9-1  
4 Aarlanderveen JO9-1 
5 Alphia JO9-2
6 Siveo ‘60 JO9-2 
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• (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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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
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