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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

van de redactie
De Coronaperikelen houden ons veel langer 
in de greep dan gehoopt en verwacht. Het 
is ook de reden dat deze editie van Siveo 
Nieuws zo lang op zich heeft laten wachten. 
Wie had kunnen bedenken dat de tijdelijke 
stop van het voetbalseizoen in de herfst van 
2020 uiteindelijk een definitief einde van het 
hele seizoen zou betekenen (zie de eindstan-
den in dit blad)? In plaats daarvan zouden er 
mogelijk voor de zomerstop nog wedstrijden 

op regionaalniveau gespeeld kunnen gaan worden, ook wel duels om 
een Regiocup genoemd. Maar ook dat lijkt op dit moment nog hoogst 
onzeker. Blijf de ontwikkelingen volgen op de Siveosite.
Kortom: we moeten ons feitelijk gaan richten op het nieuwe seizoen, 
met als het even kan toch ook wat terug van het “oude normaal”. En 
hopelijk bovendien in goede gezondheid, want Corona heeft ook bij 
verschillende geel-blauwe leden zijn sporen nagelaten. Een voorbeeld 
treffen jullie aan in dit Siveo Nieuws, met een emotioneel dankwoord 
van Lenny Bunnik. Wij wensen Lennie, en uiteraard ook andere getrof-
fenen, een goed herstel.

En wat hebben we meer aan nieuws?
Allereerst uiteraard de Algemene Ledenvergadering (ALV) die vanwege 
de Coronabeperkingen voor het eerst in de geschiedenis heeft plaatsge-
vonden op een digitale wijze. Voor degenen die dat niet hebben bereikt 
geeft Eric in dit blad een uitvoerige heldere kijk in de ontwikkelingen. 
Verder aandacht voor dingen die ondanks de Corona nog wel mogelijk 
waren op de Beemd, zoals de start van het Puppyvoetbal  en de Voetbal-
clinic die de selectie en technische staf verzorgde voor de hele Zegveldse 
jeugd. 

Verder had Margriet een babbeltje met een nieuwe aanwinst voor het 
Bestuur, namelijk Bryan Burggraaf. Het is leuk dat de goedlachse Bryan 
enthousiasme uitstraalt. Die uitstraling had ook Martijn Verlaan, 
maar de reden waarom wij hem in beeld brengen is zijn vertrek naar 
Frankrijk.

Ten slotte kregen we een humorvolle bijdrage uit de hoek van de Sive-
oreserves, die hun eerste training voor het nieuwe seizoen er alweer op 
hebben zitten.
 
Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

Deadline volgende inleverdatum:
22 juni 2021

van de voorzitter
Wat kan een voetbalseizoen toch 
onvoorspelbaar verlopen. En helaas be-
doel ik deze keer niet de verrichtingen 
op het veld in competitieverband. Waar 
ik de vorige editie nog enthousiast was 
over het rollen van de bal, daar werden 
wij al snel ingehaald door de tijd. Vanaf 
november liggen de competities al stil 
en worden ook niet meer afgerond. 
Daarnaast heeft de KNVB haar plannen 

diverse keren uitgerold en bijgesteld, maar vooralsnog is er weinig 
perspectief op wedstrijden voor de komende maanden van het 
lopende seizoen.
De laatste vrijdag van maart beleefden wij nog een primeur met 
de allereerste ledenvergadering die digitaal werd uitgevoerd. Naar 
omstandigheden verliep dat prima, maar het is een open deur als 
ik zeg dat ik het directe contact met de leden mis. Maar dat geldt 
volgens mij voor al onze leden.
De jeugd kon doorgaan met trainen, maar door de beperkingen 
van een kleine vereniging was het nagenoeg onmogelijk om on-
derlinge wedstrijden te organiseren. Daarom ook veel respect voor 
alle trainers die enthousiast zijn door blijven trainen zonder enig 
perspectief op de zaterdagen. 
Inmiddels mogen de spelers tot 27 jaar ook op normale wijze trai-
nen. Dit zorgt langzamerhand voor meer reuring op ons sportcom-
plex. Ook oudere senioren die weer in groepen van 4 aan de slag 
mogen vinden hun weg weer steeds vaker naar De Beemd. 

Voor komend seizoen zijn de voorbereidingen al gestart. Zo is er 
een nieuwe samenstelling van de TC tot stand gekomen. Wij zijn 
ook zeer verheugd dat het contract met hoofdtrainer Koos van 
Zoest is verlengd. Daarnaast blijft de gehele begeleiding rondom de 
selectie in takt en ook daar zijn wij zeer content mee. Het enthousi-
asme spat er van af.
De festiviteiten rond SIVEO 60 jaar gingen vorig jaar in de ijskast 
met als doel deze in 2021 te vieren. Gezien de huidige situatie kan 
ik al zeggen dat deze festiviteiten in juni 2021 ook geen doorgang 
zullen hebben. Waar mogelijk zullen we kijken wat er nog wel 
doorgang kan vinden en daar zullen wij ook over communiceren. 
Zo zal het stratenvoetbal hoogstwaarschijnlijk ook niet in de ons 
bekende vorm kunnen doorgaan, maar mogelijk zijn er nog alter-
natieven.

Belangrijker is dat een ieder gezond blijft. Diverse leden zijn 
geconfronteerd met Corona in wat voor vorm dan ook. Wij wensen 
onze leden en naasten die nog steeds de gevolgen van de ziekte 
ondervinden veel sterkte bij hun herstelproces.

Hopelijk zien wij elkaar snel terug op De Beemd.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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Bestuur: 
Op bestuurlijk vlak zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. De 
bestuursleden Carola en Nick zijn gestopt.  
Carola legt na 6 jaar haar secretaristaken naast zich neer. Gelukkig voor ons 
blijft zij de ledenadministratie voor haar rekening nemen. In de afgelopen 
6 jaar was de inbreng van Carola van grote waarde. Naast het feit dat zij 
de rol van secretaris uitstekend vervulde, was haar blik op de situatie altijd 
verfrissend en veelal vanuit een andere invalshoek. Wij zullen haar inbreng 
missen, maar bovenal bedanken wij Carola voor de 6 jaar inzet binnen ons 
bestuur. 
Nick is 3 jaar bestuurslid geweest. Gestart vanuit zijn rol als 
vertegenwoordiger van de AC, later als TC lid. Nick is altijd onverminderd 
enthousiast en gedreven en “straight to the point”. Helaas door een 
drukkere privé situatie viel het niet meer te combineren. Ook Nick blijft zijn 
werkzaamheden als TC lid wel vervullen en ook daar zijn wij zeer blij mee. 
Waar mensen stoppen, daar hebben wij gelukkig ook aanwas. 
Zo zijn Cynthia Verhage en Bryan Burggraaf onze bestuurlijke gelederen 
komen versterken. Unaniem aangenomen door de leden (volgens Bryan 
de langste 10 seconden van zijn leven). Cynthia heeft de AC in haar 
portefeuille. Iedereen kent haar als een echte SIVEO-vrouw, altijd vrolijk, 
enthousiast en bruisend van de ideeën.  
Bryan heeft de TC in zijn portefeuille. Ook Bryan is niet weg te denken 
bij SIVEO, ietwat stiller maar niet minder enthousiast en ook vol nieuwe 
ideeën. 
Kortom: beiden zijn een verrijking voor ons bestuur en met 5 bestuursleden 
is het aantal weer op peil. Hoe wij het secretariaat (en daarmee het dagelijks 
bestuur) in gaan vullen daar gaan wij de komende weken over nadenken. 
Daarbij was Eric aftredend en heeft zich weer herkiesbaar gesteld, dit is 
door de leden aangenomen.

TC: 
De TC heeft een nieuwe samenstelling gekregen. Ik trek mij terug als TC 
lid, de reden hiervoor heb ik toegelicht in het vorige SIVEO Nieuws. Nick 
van Ginkel, Bryan Burggraaf en Peter Vermeij (jr) vormen de TC en wij 
hebben het volste vertrouwen in deze samenstelling.

Financiën: 
De Corona heeft ook op SIVEO zijn financiële impact. Deze wil ik 
inhoudelijk niet delen via het SIVEO Nieuws, maar leden kunnen deze 
altijd bij mij opvragen. Mede door een zeer solide financieel beleid de 
afgelopen 25 jaar kunnen wij de klappen opvangen. Neemt niet weg 
dat 2019-2020 met een (beperkt) financieel tekort werd afgesloten. De 
begroting voor 2020-2021 is vrij recent herzien, maar zal fors negatief 
worden afgesloten. Helaas geen positief nieuws, maar dat viel ook niet 
anders te verwachten. Voor 2021-2022 zullen wij de schouders er weer 
onder zetten om de cijfers van voor de Corona te realiseren. 

Leden en sponsoren: 
Positief was uiteraard de blijvende inbreng en trouw van onze sponsoren 
en leden. Tot op heden zijn er niet veel meer opzeggingen dan in andere 
seizoenen en daar zijn wij zeer blij mee. Uiteraard houden wij wel rekening 
met een kleine afname van leden na de zomerstop. Zeker omdat iedereen al 
maanden een andere invulling aan zijn/haar zaterdag geeft.  
In de ledenvergadering hebben wij eveneens afgesproken de contributie 
niet te indexeren. Daarnaast is afgesproken de vervoerskosten van de jeugd 
te retourneren aan de jeugdleden. Deze kosten zijn namelijk niet gemaakt, 
waardoor retourneren als de juiste keuze werd gezien. Dit zal verrekend 
worden in de nieuwe contributietermijn.

Kunstgras in de hal 
De huidige ondergrond is 20 jaar oud en is ongelijk en beschadigd. 
Hierdoor wordt de hal maar in beperkte mate gebruikt door seniorenleden. 
Probleem hierbij zijn de kosten van een nieuwe mat en ondergrond. De 
goedkoopste variant is geraamd op €60.000. Duurdere varianten waarbij 
ook onderheien van de hal is onderzocht variëren van €80.000 - €140.000. 
Deze kosten zijn torenhoog en gezien de afschrijftermijn van minstens 20 
jaar bedragen de kosten €3.000 tot €7.000 op jaarbasis.  
Door het kunstgras op het huidige hoofdveld is het gebruik van de 
hal stevig afgenomen t.o.v. de periode 2001-2008. Helaas is niets doen 
ook geen optie, anders wordt het een sterfhuisconstructie. Het bestuur 
heeft aangegeven te willen investeren in een nieuwe ondergrond, maar 
zoekt vrijwilligers om deze kar op commercieel vlak te trekken. In de 
eerstvolgende ALV begin seizoen 2021-2022 zal hierop terug worden 
gekomen.

TAGB: 
Dit seizoen zijn er doeltjes gemaakt/gerepareerd welke bij trainingen 
en wedstrijden gebruikt kunnen worden. Verder is er nieuwe fitness 
apparatuur aangeschaft. Dit kan gebruikt worden door spelers wanneer zij 
aan het herstellen zijn van een blessure. Als er nieuwe suggesties/ideeën 
zijn van de TAGB leden dan horen zij (Cor Breedijk en André Voorend) het 
graag.

Verbouwing: 
Een update van de huidige verbouwing is gegeven. Menigeen herkent straks 
de toiletruimte, bestuurskamer en de keuken en facilitaire ruimtes niet 
terug. Er is hard gewerkt het afgelopen jaar en de komende maanden wordt 
de hand gelegd aan de keuken, het laatste onderdeel van het project. Met 
deze ingrepen kunnen deze ruimtes weer tientallen jaren mee.

Een compliment is op zijn plaats voor alle vrijwilligers die dit mogelijk 
hebben gemaakt en veel energie in de verbouwing hebben gestoken.

Eric

Digitale Algemene  
Ledenvergadering (ALV)

Volop enthousiasme bij 
eerste puppyvoetbal !

Op 26 maart 2021 was de primeur van een digitale ALV via Teams. Langer uitstellen kon echt niet, waardoor een digitale ALV 
het enige alternatief was. Naar omstandigheden verliep het prima en konden de leden hun inbreng voldoende kwijt. Toch was de 
opkomst, mede door de digitale editie minder hoog dan normaliter op de donderdagavond. Ca. 30 leden schoven digitaal aan, 
het exacte aantal was moeilijk vast te stellen omdat bij veel leden de computer gedeeld werd.

Zaterdagmorgen 6 maart was het bij Siveo weer zover. De start van het puppyvoetbal onder leiding van de trainers Nick, Edwin en Ariën. 
Maar liefst 26 enthousiaste kinderen waren aanwezig. Natuurlijk was er eerst een goede warming-up, want het was nog best fris in de hal. 
Vervolgens werden er twee teams gemaakt en mochten de puppy’s alle ballen van hun kant over de middenlijn schieten. En uiteraard kon er 
ook op doel worden geschoten. Daarna was het tijd voor drinkpauze met lekkere limonade. De kinderen konden er weer tegenaan, dus werd 
er nog een partijtje gespeeld. Het was een leuke training en hopelijk zien we iedereen ook de komende weken weer terug!

Sigrid Klein

-> Meer foto’s zijn te zien op de Siveosite 
in de rubriek “FOTO’S”.
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Arie Kuijer 
overleden

Dirk de Jong 
overleden

Corona (maatregelen) 
gaat (n) ook Siveo  
niet voorbij…

Geel-blauwe tranen  
van dankbaarheid

Op 13 februari 2021 is Arie Kuijer overleden. Arie was een van de 
dragende spelers uit het Siveo van de jaren zeventig, een gedreven 
sterk aanvallende linksback. Niet voor niets werd hij bij het 40-jarig 
jubileum van de club gekozen in het Siveoteam van de eeuw. Arie 
bleef ook na zijn actieve voetballoopbaan bij het geel-blauwe clup-
pie betrokken, al was het maar omdat altijd wel één van zijn zonen 
etaleerde in het team van onze vlaggendragers. 
Wij wensen Eef, kinderen en kleinkinderen veel sterkte om het ver-
lies te kunnen verwerken. 

Bij het ter perse gaan van dit Siveo Nieuws vernamen wij het bericht 
dat op 8 april 2021 Dirk de Jong is overleden. Dirk was nauw verbon-
den aan onze naaste buur Sportief. Jarenlang was hij echter ook een 
van de vaste Siveoklaverjassers en viel hij ook vaak in de prijzen. 
Wij wensen zijn naasten alle steun om het gemis van Dirk te kunnen 
dragen. 

Natuurlijk weten de meeste van jullie dat ik een geel-blauw hart heb, maar blijkbaar kon ik 
deze kleuren nog veel meer voelen. Ik werd namelijk verrast door een delegatie van Siveo.
“Schat kunnen we vrijdag op tijd eten?” vroeg Aad mij. Hij zou een vriend gaan helpen met de 
voorbereidingen, om de volgende dag aan een grote klus te kunnen beginnen. Ik had nog geen 
planning, dus daar zou ik naar toe proberen te werken.

Arie staande 3e van links

Dirk als goalie bij de winst op het Stratenvoetbal 1996

Corona houdt heel de wereld in haar greep.. zo gaat het ons geel-blauwe 
cluppie ook niet voorbij. 
Al vanaf maart vorig jaar zijn er bijzonder weinig voetbalactiviteiten 
te vinden op de Beemd. In de “mindere” periode van het virus was er 
weer enige ruimte om de training te hervatten en wat jeugdactiviteiten 
te organiseren maar als het weer venijnig de kop op stak gingen we weer 
terug naar weinig of helemaal niks.. 
Ook moeten we helaas onder ogen zien dat diverse Siveo mensen 
positief getest werden, de èèn werd er vreselijk ziek van en heeft nog 
steeds te dealen met de nasleep (zie elders in dit blad), terwijl anderen 
er bij wijze van spreken fluitend doorheen liepen.... in ieder geval hopen 
we dat het snel over mag zijn en we terug kunnen naar “normaal”! 
Gelukkig is er weer enige vooruitgang geboekt en mag er door de jeugd 
en de senioren (wel coronaproof) getraind worden.   
Maar geen voetbal betekent niet dat er helemaal niets ondernomen 
wordt op de Milandweg…  de “bouwploeg‘’ heeft de toiletgroep 
afgemaakt, een nieuw koelcel gemaakt in het “ voorheen herentoilet” 

en in het “voorheen 
damestoilet “ is een 
wasruimte/opslagruimte 
teamkleding en ballen 
gerealiseerd.  
Nu het hele Covid verhaal 
maar door blijft “zeuren” 
is er een begin gemaakt 
met het vernieuwen van de 
keuken. In de aankomende weken/maanden zal deze “werkruimte” er net 
zoals bovengenoemde plekjes weer “gelikt” uitzien !

Ik durf het bijna niet te schrijven in deze lastige tijd maar, wat de 
verbouwingen op de Beemd betreft  is het zoals voetballegende Johan 
Cruijff eens memoreerde: “Aan elk nadeel zit een voordeel”. 

Margriet

NB De eerste klussen aan de nieuwe keuken waren niet de leukste en ook 
niet echt zichtbaar. Zo moest er veel voorwerk verricht worden onder de 
vloer. En wie anders dan opperklusser Ton van Westerop ging daar weer 
voorop, dit keer met hulp van zoon Casper (verbleef meer onder de grond 
dan erboven) en dochter Sanne.

Vrijdag 12 maart 
Om 19.00 uur zou hij vertrekken, maar toen we klaar waren met eten bleek 
hij niet zo heel veel haast te hebben en pakte hij nog een ander klusje thuis 
op. Ik keek daar verder niet van op.

Net na zevenen ging de deurbel. Aad liep langs het raam en zei “Ik denk 
dat die voor jou is.” Dus ik deed de deur open. “Kun je je jas en schoenen 
aantrekken en daarna naar buiten komen?”  vroeg Petra Woerde mij. 
Beduusd, bedenkelijk en met een wijfelachtige ‘oké’ pakte ik mijn jas en 
schoenen en liep naar buiten. Tot mijn verbazing stond (bijna) het hele 
veteranen vrouwenteam daar, door ons genoemd ‘de veterinnen’. Ik wist 
niet waar ik moest kijken, dit had ik zo niet zien aankomen. Niet heel vaak 
gebeurt het me dat ik niets weet te zeggen, maar nu was ik toch echt wel 
even stil. Aad wist er dus wel van en had me om de tuin geleid. Ik had totaal 
niets zien aankomen. Dit gaf het gevoel alsof ik werd opgehaald voor mijn 
vrijgezellenfeest. 

Een rolstoel stond klaar om in te gaan zitten. Nadat ik, met een brok in mijn 
keel, plaats had genomen, vertelden mijn teamgenoten dat ze hier waren 
omdat ik een behoorlijk pittig en moeilijk jaar achter de rug had. Ondanks 
dat ze zagen hoe sterk ik was en hoe hard ik ervoor knokte, wilden ze 
mij een hart onder de riem steken. Wat prachtig dat ze daar zo als team 
stonden. Oke, op 1,5 meter afstand, maar het gevoel van samen was direct 
voelbaar voor mij. Teambuilding, een mooie representatie van hoe ik dat 
altijd heb ervaren op onze club Siveo ‘60, er samen voor gaan! 
De muziek ging aan en het lied ‘Hou vol, hou vast’ werd gezongen. Dit is 

oorspronkelijk van Bløf, maar zij vertolkten de versie van Suzanne en Freek 
met Tabitha. De tekst sloeg in als een bom en na de eerste zin biggelden 
de tranen al over mijn wangen, de tekst is zo mooi en het voelde alsof het 
speciaal voor mij was geschreven. 

Hou vol hou vast 
Ik zie ook wel in dat alles anders gaat dan hoe je het wilt 
Of hoe je het had gedacht 
En ik begrijp ook best dat jij het niet meer weet hoe het nu is 
Is niet wat jij verwachtte 
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder 
 
Hou vol hou vast 
Er is altijd nog m’n arm die om je heen past 
En altijd nog m’n schouder die je recht houdt 
Al is het maar voor even

Het is geen geheim dat iedereen vooral naar zichzelf 
En niet naar een ander kijkt 
En ik begrijp ook best dat dat natuurlijk lijkt, 
Als jij nu maar weet dat je veel meer kunt bereiken 
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder

Hou vol hou vast 
Er is altijd nog m’n arm die om je heen past 
En altijd nog m’n schouder die je recht houdt 
Al is het maar voor even

Een magisch gevoel, met geel-blauwe tranen van dankbaarheid zat ik daar, 
in die rolstoel, met mijn team om mij heen. Eén voor één keek ik ze aan, 
wat voelde ik mij gesteund, gezien en vooral één van het team. Ook kreeg ik 
een mand met presentjes en had ieder teamlid een persoonlijke kaart met 
de prachtigste boodschappen erop. Ik heb ze wel bedankt die avond, maar 
een echte reactie kon ik de volgende dag pas geven, omdat ik niet goed wist 
hoe ik dit gevoel op papier moest vangen. Mijn stuntelende antwoord zei 
wellicht genoeg.  
 
Veterinnen bedankt! Dit zeldzame moment heeft mij weer kracht gegeven. 
En deze avond zal ik nooit meer vergeten!  
Via deze weg wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om alle geel-
blauwen, die mij op welke manier dan ook hebben gesteund, bedanken.  
Dit heeft me enorm geholpen en ook dat geeft kracht om door te gaan. 
Ik ben er nog ver vandaan, dus of het voetballen me ooit weer zal gaan 
lukken kan niemand mij vertellen, maar daar ga ik natuurlijk wel voor!  
Hoe dan ook hoop ik iedereen weer snel te zien op De Beemd, want voor 
dit geel-blauwe cluppie blijft er altijd een plekje in mijn hart. 

Liefs Lennie Bunnik

Siveo VE30+
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Tijdens mijn dagelijkse looprondjes rond Zegveld en Woerden kom ik 
altijd hardlopende leden tegen. Veelal gestoken in SIVEO kledij geeft 
dit toch een vertrouwd gevoel. Zelf ben ik al een aantal jaren lid bij de 
lokale tennisvereniging tv Miland, omdat het voetbal door blessures 
helaas niet meer mogelijk is. De tennissport is toch minder beperkend 
in Coronatijd dan de voetbal en ook vele leden hebben een racket 
opgepakt om fit te blijven. Ook hier is het prettig om de leden in SIVEO 
kledij te zien bewegen. Ook fietsen is een sport die door diverse leden is 
opgepakt, sommige alleen anderen in vriendengroepen. Voor veel leden 
is recreatief fietsen en lopen ook een manier om te blijven bewegen. Het 
is beduidend drukker op de loop- en fietsroutes met SIVEO leden dan 
voor de Coronatijd en daar doe ik zelf hard aan mee. Recent word ik zelfs 
regelmatig verrast door sportende leden op het schoolplein van de Jorai. 
Het weer wordt lekkerder en ook fitness is nog onmogelijk om te beoefenen 
in de sportscholen. Gewapend met desinfectiemiddelen werd de strijd 
aangegaan met de gewichten. Zo zie je maar, onze leden zijn niet voor 
één gat te vangen en willen graag fit blijven, want zoals gezegd bewegen is 
gezond. 

Eric

Sportende SIVEO-leden  
in Coronatijd

Eerste training  
seizoen 21-22 …  
voor Siveo-reserves nu 
al een groot succes!

Gevarieerde voetbalclinic 
voor zegveldse jeugd !

Bewegen is gezond en vormt uiteindelijk de basis voor mentale en 
fysieke frisheid !! Helaas zijn wij als voetbalvereniging beperkt in 
de mogelijkheden die wij onze leden kunnen bieden. Eerder werd 
al gemeld dat de jeugdtrainers onverminderd enthousiast zijn 
doorgegaan met trainen. Voor de JO19 en de senioren was dit ge-
zien de leeftijden helaas anders. Door de langdurige beperkingen 
tot 2 of 4 spelers moesten de leden inventief worden.

De eerste training in de voorbereiding voor het nieuwe seizoen zit 
er weer op voor de mannen van Siveo 2. Onder begeleiding van 
een aantal  speler/trainers werd de eerste training georganiseerd, 
waar normaal duizenden fans hun ogen kunnen uitkijken. Door 
de Corona crisis was dat niet mogelijk, maar de pers en camera-
ploegen brachten Live-verslag uit.

Over de hele wereld werden de onnavolgbare bewegingen van Jasper 
Koster bekeken. De kijkers smulden van de kwaliteiten die de spelers 
op het veld brachten. Toch is het financieel een aderlating dat er geen 
toeschouwers waren. Manager Muller:  ‘De shirt verkoop op deze 
dag brengt normaal gesproken voor een team als deze veel geld in het 
laatje, dat blijft dit jaar uit. Dat is jammer.’

Manager Muller was zelf overigens niet aanwezig, de amateur-poli-
ticus is naast zijn trainerscarriere ook in de race voor het premier-
schap van Nederland en hij beleeft een drukke periode. ‘Het is niet 
de vraag òf we gaan regeren met onze partij, maar vooral met wie,’ 
aldus de lijsttrekker van Lijst Tommie Muller.

Enkele spelers waren ook vrijaf voor de training van de vechtma-
chine, waaronder Jesse Baas. De creatieve middenvelder herstelt nog 
van een bonte verzameling blessures en wordt langzaam gebracht. 
Ook Max Langerak wordt voorlopig nog niet verwacht,  vanwege een 
soort interlandperiode in Litouwen. Het blijft strikt geheim wat de 
Kleine Generaal daar doet, niemand weet het. Insiders melden dat 
Max zelf ook geen idee heeft wat hij daar doet.

Martin Biemond mag voorlopig ook nog niet aansluiten, reizen van-
uit het buitenland wordt sterk afgeraden en de man uit Kamerik slaat 
dat advies niet in de wind.

De eerste training zijn de ogen altijd weer gericht op de nieuwe 
aanwinsten van de Vedette XI. Dit jaar zijn het Rocco Pecht en Vlag-
ger Marvin Wisseloo die hun kwaliteiten gaan tonen om nog een 
contract af te sluiten. We zijn  benieuwd of Manager Muller nog wat 
transfers kan forceren voordat Deadline Day over een paar maanden 
voorbij is, of dat er nog wat talenten de kans gaan krijgen.

De doelstelling is na het afgelopen succes-seizoen duidelijk: de Geel-
Blauwe Armee Fraktion gaat voor het kampioenschap en Manager 
Muller is met niks minder tevreden. ‘Laat de glorie van het verleden 
worden overtroffen door de glorie van de toekomst.’

Uw sportverslaggever

De Siveo-trainingsclinic op zaterdag 6 maart voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar was een groot succes. Ongeveer 50 jongens en meiden uit Zeg-
veld en omstreken zorgden voor een gezellige drukte op de Beemd. Het zonnetje liet zich vaak zien en dat maakte het perfect voetbalweer.
De kinderen werden in teams verdeeld en elk team werd begeleid door een speler van Siveo 1. Er waren zes verschillende voetbalspellen, 
waarbij de jeugd werd uitgedaagd om hun beste beentje voor te zetten. Dit allemaal onder toeziend oog van hoofdtrainer Koos van Zoest en 
Hans Bregman. Na drie speelrondes was het tijd voor pauze en konden de kinderen wat drinken en wat lekkers pakken. De laatste drie rondes 
werden gespeeld en op het eind werd er natuurlijk nog een groepsfoto gemaakt. Het was een geslaagde clinic, vol plezier. Mannen van de 
selectie, bedankt! Meer foto’s zijn te zien op de Siveosite in de rubriek “FOTO’S”.
 
Sigrid Klein

-> Meer foto’s zijn te zien op de Siveosite in de rubriek “FOTO’S”.
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Effe een babbeltje met  
Bryan Burggraaf
Wat een geweldig nieuws mag ik jullie laten weten in dit babbeltje: Bryan heeft zich 
beschikbaar gesteld voor een functie in het bestuur van ons geel-blauwe cluppie! Een 
goed bericht in deze rare tijden. “Jong bloed” in een bestuur is meer dan welkom!

te kennen wel een functie te willen vervullen. Cynthia sluit aan als lid van 
de activiteitencommissie en Bryan als lid van de TC. ( De TC bestaat nu uit: 
Bryan, Nick van Ginkel en Peter Vermeij). 
Of hij zichzelf nog doelen heeft gesteld? De eerste doelstelling die ik had is 
bereikt en je kan wel zeggen een succes geworden:  Heineken bier te gaan 
verkopen in de kantine! 
Andere actuele punten op z’n lijstje zijn: de vloer van de hal, de warm/
koude douches, het bord langs de Milandweg dat al jaren de inrit van de 
parkeerplaats verkeerd aangeeft . Verder is het belangrijk dat de club/
het bestuur zichzelf doelen stelt met het oog op de toekomst, bijv: hoe 
betrekken we de ouders meer bij de club en hoe verder als er zich minder 
leden aanmelden de komende jaren.

Kortom: ambities genoeg….. 
 

Naast een potje voetballen doet hij graag een rondje op z’n mountainbike of 
vertoeft hij een paar uurtjes in de sportschool. Zeker nu het voetbal volledig 
op z’n gat ligt/lag in de coronatijd. Je moet ten slotte toch een beetje fit 
blijven!

Margriet Vermeij

Bryan is geboren in Woerden op 23 januari 1995 en woont in de 
Nieuwstraat. In het dagelijks leven is hij projectleider bij spoorbouwer 
Strukton. Een bedrijf dat grote spoortrajecten bouwt en onderhoudt. Ze 
zorgen ervoor dat de spoorbeheerders zoals bv Prorail hun organisatie goed 
draaiend houden: kortom dat de treinen, trams en metro’s kunnen blijven 
rijden. Zelfs het treintje in de Efteling valt onder hun verantwoordelijkheid, 
dus als je naar de Efteling gaat en het spoortje rijdt niet: effe Bryan bellen! 

 

Als 6 jarige begon Bryan z’n voetbalcarrière bij Siveo in de F2  mede 
teamgenoten waren Jan Bruinink, Wesley Voorend, Kevin van der Meer, 
Jasper de Kruijf, Kevin Smit en Davy Lekx. Laatstgenoemde is nog steeds 
teamgenoot van hem.  Z’n leiders waren Marcel Kemp en de vader van Jan, 
training kreeg hij van Dennis de Jong en Marvin Wisseloo.

In de A is hij kampioen geworden en stilletjes hoopt hij met z’n huidige 
top-team het 4e ook nog eens de titel binnen te slepen. Hoewel we in de 
“kelderklasse” spelen wordt het wel elk jaar moeilijker om dit te realiseren 
want er is een verscheidenheid aan teams waar we tegen moeten. Gelukkig 
is er wel een andere stijgende lijn binnen ons 4e: elk jaar wordt het 
steeds leuker en gezelliger. We zien dit al terug op de “voorbereiding” op 
vrijdagavond.  Wel is het nu soms wat lastig dat we heel dik in de spelers 
zitten, we proberen dat iedereen qua speelminuten aan z’n trekken komt 
maar dat valt soms niet helemaal mee. 
 
Al heel wat jaren is Bryan vrijwilliger bij Siveo, hij begon als jeugdtrainer en 
barmedewerker en vanaf heden is hij bestuurslid geworden.

Begin dit jaar werd Bryan benaderd of het iets was voor hem om in het 
bestuur van ons cluppie te komen. Gelukkig leek hem dit wel wat maar eerst 
wilde hij “meelopen” in de vergaderingen of het wel echt iets voor hem zou 
zijn en wilde hij weten hoe alles een beetje reilde en zeilde bij de vereniging. 
In de aanloop naar de ledenvergadering (waarin de leden stemmen of 
iemand deel uit mag maken van het bestuur) gaven Bryan en ook Cynthia 

Martijn Verlaan neemt 
afscheid bij siveo
Siveo heeft in maart afscheid moeten nemen van één van zijn meest 
getalenteerde voetballers, Martijn Verlaan. De middelste van de 
drie gebroeders Verlaan in de Siveoselectie vertrekt voorlopig naar 
Frankrijk, het thuisland van zijn vriendin. De Siveo-middenvelder 
debuteerde in 2011 in de hoofdmacht en kwam daar tot 181 
competitieduels (en 26 goals). Daarbij zij nog aangetekend dat hij 
een ruime periode afwezig is geweest in verband met buitenlandse 
reizen. Siveo-aanvoerder Sjoerd Blonk zette Martijn met enkele 
passende geschenken terecht nog een keer in het zonnetje. Wij 
zullen de sympathieke Martijn bijzonder missen maar wensen hem 
met zijn vriendin veel geluk in Frankrijk.

Siveo en Koos van Zoest verlengen !!
 
Het contract tussen Siveo en Koos van Zoest wordt weer met een seizoen verlengd. 
Daarmee gaat de Bodegraafse voetbaltrainer zijn derde seizoen in op de Beemd. Maar 
er is helaas nog geen sprake geweest van een volledig seizoen. Het seizoen 2019/2020 
verliep voor de geel-blauwen moeizaam en werd uiteindelijk afgebroken door de 
Corona-uitbraak. Het huidige seizoen startte Siveo met veel jeugdige inbreng en het 
team maakte tot de 2e Coronastop zonder meer een erg frisse inspirerende indruk. 
Voor beide partijen voldoende redenen om de toekomst met veel vertrouwen tegemoet 
te zien.

G E F E L I C I T E E R D 
 
Onze gelukwensen gaan naar: 
 
- Jeroen en Nadia Vonk-Verweij, die op 4 november 2020 trotse 
ouders werden van een dochter, die zij de naam Fayèn gaven 
- Remco van Amerongen & Sanne Welgraven, bij wie op 29 
december 2020 een zoon is geboren, het broertje van Fenna luistert 
naar de naam Rody (Dirk)  
- Kees Kuijer en Paulien Hol, die op 13 januari 2021 verblijd 
werden met een dochter, het zusje van Lotte heet Mina 
- Linda Hoogendoorn en Mathijs Brak, die op 30 januari 2021 
dolgelukkige ouders werden van een zoon, die zij Rafa (Julian 
Sebas) noemen. 
- Peter en Corina Vermeij-Koster, die op 12 maart 2021 verblijd 
werden met een dochter, genaamd Maartje (Wilhelmina Cornelia).  
- Danny en Samantha Groenendijk die op 1 april 2021 trotse ouders 
werden van een dochter, die zij de naam Demi (Johanna) gaven 
- Stef Kuijer en Lindsay de Bruin, bij wie op 3 mei 2021 een zoon is 
geboren, het broertje van Savi noemen zij Ryo. 
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Een aandeel in elkaar

www.rv.rabobank.nl

Sport verbindt en inspireert. Daarom steunen we niet alleen sporten en sporters op

het allerhoogste niveau, maar juist ook de amateurs en talenten in de regio. Want

door samen te gaan voor de sport, win je meer dan alleen de wedstrijd. 

Rabobank. Sponsor van SV Siveo '60

met steun 
van de 
Rabobank.

Meer winnen 
dan de 

wedstrijd
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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 kapper voor dames en heren. U bent welkom in de kapsalon. 

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

Robert Beukers

T. 06 232 470 51
info@beukersschilderwerken.nl

www.beukersschilderwerken.nl

Robert Beukers

T. 06 232 470 51
info@beukersschilderwerken.nl

www.beukersschilderwerken.nl
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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 

advertentiesadvertenties

HIER UW ADVERTENTIE?

INFORMEER NAAR  
DE MOGELIJKHEDEN

Stuur een e-mail naar  

pr@siveo.nl
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Siveo 1 - 4e klasse B 
1 Zevenhoven 4 12
2 SCH ‘44 4 10
3 Woerden 4 10
4 NSV’46 4 9
5 VEP 4 7
6 Zwammerdam 4 6
7 Linschoten 4 6
8 Rohda ‘76 4 6
9 Siveo ‘60 3 4

10 WDS 3 3
11 Alphense Boys 3 1
12 Kamerik 4 1
13 Sportief 3 0
14 Bodegraven 4 0

Siveo 2 - 4e klasse 04
1 NSV’46 2 4 9
2 CVC Reeuwijk 2 4 9
3 ARC 7 4 9
4 Siveo ‘60 2 4 9
5 TAVV 2 3 6
6 Sportlust ‘46 4 3 6
7 WDS 2 4 6
8 Nieuwkoop 3 4 6
9 Jodan Boys, de 6 3 3

10 Zwammerdam 2 4 3
11 VEP 3 3 0
12 FC Oudewater 3 4 0

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

10 Hazerswoudse Boys 3 2 0
11 Valken’68 5 3 0
12 ASW 3 3 0

Siveo VR30+ - 1e klasse 3
1 Siveo ‘60 VR30+1 7 13
2 NSV’46 VR30+1 7 13
3 Kamerik VR30+1 7 10
4 TAVV VR30+1 7 8
5 ARC VR30+2 4 0

Siveo MO19-1 - 2e klasse 02
1 Groeneweg MO19-1 3 7
2 Stolwijk MO19-1 2 6
3 Cabauw MO19-1 3 6
4 Jodan Boys, de MO19-2 3 6
5 Capelle MO19-1 3 5

6
Zwervers, IJVV de 
MO19-1 2 3

7 CVV Zwervers MO19-1 3 3
8 DONK MO19-1 3 3
9 DSVP MO19-3 2 1

10 FC Zoetermeer MO19-1 1 0
11 Siveo ‘60 MO19-1 3 0

Siveo JO14-1 - 4e klasse 05
1 Siveo ‘60 JO14-1 3 9
2 FC Oudewater JO14-2 3 9
3 Kamerik JO14-1 3 6
4 Sportlust ‘46 JO14-3 4 6
5 VV Haastrecht JO14-2 4 6
6 Aarlanderveen JO14-1 2 4
7 VEP JO14-1 4 4
8 Olympia JO14-2 3 3
9 ARC, JO14-4G 3 3

10 Koudekerk JO14-1 4 3
11 Alphense Boys JO14-4 3 0

Siveo JO13-1 - 4e klasse 12
1 Sportlust ‘46 JO13-4 3 9
2 VV Haastrecht JO13-1 2 6
3 Linschoten JO13-1 2 6
4 VEP JO13-2 3 6
5 Siveo ‘60 JO13-1 4 6
6 Cabauw JO13-1 4 6
7 Woerden JO13-2 1 3
8 SPV ‘81 JO13-1 2 0
9 FC Oudewater JO13-3 3 0

10 Jodan Boys, de JO13-4 4 0

Siveo VR1 - 4e klasse B
1 Zevenhoven VR1 3 9
2 RCL VR3 4 9
3 Bernardus VR1 4 7
4 SJZ VR1 3 6
5 DSO VR1 4 6
6 NSV’46 VR1 3 4
7 Voorschoten`97 VR1 3 4

8
Hazerswoudse Boys 
VR1 2 3

9 Woubrugge VR1 4 3
10 Siveo ‘60 VR1 2 1
11 Woubrugge VR2 1 0
12 ARC VR2 3 0

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

10 Gouda 7 4 3
11 Schoonhoven 7 4 3
12 Woerden 5 4 1

Siveo JO19-1 - 1e klasse 02
1 ONA JO19-1 3 9
2 Be Fair JO19-1 3 9
3 CVV Zwervers JO19-1 3 6
4 SVS JO19-1 4 6
5 DONK JO19-1 4 6
6 VEP JO19-1 4 6
7 RVC ‘33 JO19-1 2 4
8 Siveo ‘60 JO19-1 3 4
9 ASW JO19-1 3 3

10 Alexandria’66 JO19-2 4 3
11 Floreant JO19-1 2 0
12 BVCB JO19-2 3 0

Siveo JO16-1 - 3e klasse 05
1 CVC Reeuwijk JO16-1 4 12
2 Rijnstreek JO16-1 3 9
3 DONK JO16-1 4 9
4 VEP JO16-1 4 9
5 NSV’46 JO16-1 3 6
6 ONA JO16-2G 2 3
7 ARC JO16-3 2 3
8 Woerden JO16-3 4 3
9 Sportlust ‘46 JO16-2 4 3

10 Siveo ‘60 JO16-1 4 3
11 Nieuwerkerk JO16-4 4 3
12 SPV ‘81 JO16-1 1 0
13 Rohda ‘76 JO16-2 3 0

Eindstanden  
Siveoteams 2020/2021
Midden oktober 2020 is de competitie voor het seizoen 2020/2021 stilgelegd in verband met de Coronamaatregelen. Inmiddels 
is duidelijk dat er ook geen vervolg meer komt. Daarmee vormen de tussenstanden dus tevens de eindstand, zonder dat er overi-
gens gevolgen voor promotie of degradatie aan verbonden worden. Wij vermelden hier de standen.
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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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