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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

van de redactie
Wat een opluchting was er toch eigenlijk 
toen we vanaf begin juni zowaar weer wat 
wedstrijdvoetbal mochten beleven. Maan-
denlang was er alleen maar getraind en hele 
periodes ging ook dat nog op een bijzon-
dere aangepaste wijze (complimenten aan 
trainers en spelers voor hun onverminderde 
inzet). Maar vanaf de 5e juni kon de jeugd 
weer eens tegenstanders begroeten in de 
wedstrijden om de Regiocup, eerst overigens 

nog zonder ouders en ander publiek. En enkele weken later werd dat 
verruimd en waren het ook de vlaggendragers die hun eerste tegenstan-
der weer eens konden ontmoeten. Het gebeurde uitgerekend bij WDS 
in Driebruggen, notabene de enige ploeg die we in de competitie niet 
opnieuw aantreffen. 

Over nieuwe competitie gesproken, uiteraard kunnen jullie die terug-
vinden in dit Siveo Nieuws. We belichten de tegenstanders niet zo uit-
gebreid als gebruikelijk, want feitelijk is er vrijwel niets veranderd ten 
opzichte van het afgelopen seizoen. Alleen Nicolaas Boys uit Nieuwveen 
is overgestapt vanuit de zondagafdeling en neemt dus de plaats in van 
WDS. 
De Siveoselectie heeft wel een belangrijk impuls gekregen, en wat 
heel leuk is, het gaat om een groep spelers uit onze eigen geel-blauwe 
jeugdafdeling. Vrijwel alle 17-, 18- en 19-jarigen zijn overgeheveld naar 
de senioren en een fors aantal kan de strijd aangaan met de gevestigde 
orde. Dat is “smullen” voor hoofdcoach Koos van Zoest en dat laat hij 
in deze openingseditie ook wel merken. Door de forse aanwas biedt het 
de mogelijkheid om het aantal seniorenteams uit te breiden tot vijf. 
Een duidelijk mindere bijkomstigheid vormt het feit dat Siveo hierdoor 
geen juniorenvoetbal meer hebben in de oudste leeftijdsgroepen (16 
jaar en ouder). Jullie kunnen dit allemaal terugvinden in de indelingen 
van de verschillende teams die we ook hebben opgenomen.

Verder in dit Siveo Nieuws uiteraard aandacht voor :
• de laatste Puppytraining van het seizoen
• het plots georganiseerde Six to Six in plaats van het Stratenvoetbal  
• de avond Poldersporten voor de jeugd
• referee Jan de Kruijf die door de KNVB terecht in het zonnetje  
 werd gezet
• de EK-pool met veel Siveo deelname en een winnaar uit Frankrijk, 
  Martijn Verlaan
• bijzondere aandacht voor de trouwe adverteerders die ons al  
 tientallen jaren steunen

Allemaal nog een fijne resterende vakantieperiode en een sportief en 
gezond seizoen. 
 
Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

Deadline volgende inleverdatum:
30 september 2021

van de voorzitter
Normaal gesproken is het aan het eind 
van het jaar altijd fijn terugblikken op 
de behaalde resultaten van het afge-
lopen jaar en vooruitkijken naar het 
komende seizoen. Het enige lichtpuntje 
voor de jeugd onder de 16 waren de 
wedstrijden in mei en juni. Voor de 
senioren stond juni vooral in het teken 
van weer gezellig samen zijn op de ver-
eniging na de gezamenlijke training. 

We hoeven verder op sportief vlak niet over het afgelopen seizoen 
uit te wijden. Wat ik wel zeker genoemd wil hebben is de inzet 
van de jeugdtrainers het afgelopen jaar. Petje af voor degenen die 
ruim een half jaar lang gewoon hebben doorgetraind, door weer 
en wind zonder perspectief op een wedstrijd. Deze vrijwilligers 
stonden louter en alleen op het veld om onze jeugd te kunnen laten 
sporten. Normaal gesproken hadden we dit uiteraard in de vrijwil-
ligersavond besproken, maar dat heeft ook dit jaar geen doorgang 
kunnen vinden. 

Wie ook niet stil hebben gezeten is de wekelijkse onderhoudsploeg. 
Misschien waren er wel geen wedstrijden, maar het onderhoud gaat 
gewoon door. Van gras maaien en houtkap tot schilderwerk, het is 
allemaal uitgevoerd door een gedreven onderhoudsploeg. Waar het 
vorige seizoen in de Coronatijd de toiletgroepen en de bestuurska-
mer waren afgerond. Daar was dit seizoen de keuken aan de beurt. 
Deze heeft een ware metamorfose ondergaan en ziet er schitterend 
uit. Ook hier hebben diverse vrijwilligers aan de basis gestaan van 
dit mooie resultaat, waar wij erg dankbaar voor zijn. Maar in het 
bijzonder wil ik Ton van Westerop noemen. Wat een manuren heeft 
hij in ons cluppie gestoken met het realiseren van de toiletgroe-
pen en de keuken. Echt Ton, langs deze weg hartelijk dank voor je 
belangeloze inzet en je tomeloze energie.

Vooruitblikkend op het nieuwe seizoen moet ik helaas melden dat 
Corona een aardige invloed heeft gehad op ons oudere jeugdbe-
stand. Velen hebben de voetbalschoenen de afgelopen anderhalf 
jaar ingeruild voor een werkkloffie en willen dat zo houden. Het 
hoogste jeugdelftal zal daarom de JO15 zijn.
Ons vlaggenschip is volgend jaar weer ingedeeld in de voor ons be-
kende competitie. Helaas komen we bijvoorbeeld WDS niet tegen 
komend seizoen, daarvoor in de plaats wel Nicolaas Boys. Voor ons 
geen onbekende, maar competitief voor het eerst onze tegenstan-
der. We kijken in ieder geval uit naar een mooi seizoen. Hopelijk is 
het 3x scheepsrecht voor Koos (en SIVEO) en wordt dit seizoen wel 
in zijn geheel afgerond.

Fijne vakantie en ik zie eenieder komend seizoen graag met goede 
zin weer terug op De Beemd.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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Het was weliswaar eerst alleen nog de jeugd maar 
voor hen toch wel een grote opluchting. Na vele 
“Corona”maanden mochten zij zaterdagmorgen de 5e 
juni weer eens een echte wedstrijd spelen. Zo ook Siveo 
JO14 dat in het kader van de Regiocup op de Beemd 
Alphense Boys ontmoette. En het werd ook meteen 
nog een heel spannend duel. De Alphenaren hadden 
duidelijk de overhand maar werden door een heel 
enthousiast geel-blauw team lang in bedwang gehouden. 
Totdat in de slotfase uiteindelijk toch Alphense Boys de 
1-2 scoorde.

De week daarop was het de beurt aan de JO12 en 
JO13. Ook zij ontvingen beiden gerenommeerde 
tegenstanders en moesten dan ook buigen tegen ARC en 
Argon. Geen schande ! 
 
Echt genieten was het de week daarop toen de jongens 
en meisjes van de JO10 er op de Beemd echt een heerlijk 
voetbalpotje van maakten. Er mocht nog geen publiek 
bijkomen en er mocht ook al geen stand worden 
bijgehouden. Als de vliegende reporter het echter goed 
heeft bijgehouden verklappen we toch dat Siveo en 
Cabauw beiden 5x het doel troffen. Fijn toch dat ouders 
en andere kennissen de weken daarna weer helemaal 
welkom waren. Want dit wil je toch niet missen.

Dat vond Koos van Zoest dus heerlijk werken, maar helaas mocht dat 
door Corona maar 3 wedstrijden duren.

Door het stilleggen van de competitie was trainen de enige optie. En 
daarover is de Bodegraafse trainer uitgesproken: “Een groot compliment 
aan iedereen die op zo’n enthousiaste manier deze moeilijke tijd is 
doorgekomen.”

En dus tijd om vooruit te kijken. Koos vindt dat er op het gebied van het 
selectievoetbal bij Siveo zeker positieve ontwikkelingen zijn. Tegenover 
het vertrek van 2 steunpilaren (Martijn naar Frankrijk en Wesley naar 
Curaçao) staat namelijk een welkome aanvulling van de selectie met alle 
JO19-spelers. Theo Visser gaat het 2e trainen, Tommy en Marvin nemen 
de begeleiding voor hun rekening. Op deze wijze kunnen we volgens Koos 
ook van het 2e veel verwachten. En hij hoopt dat een aantal jeugdspelers 
zich snel of op termijn in de hoofdmacht gaan spelen. Daarbij is geduld 
een belangrijke factor, maar wat goed is komt snel.  
 
Koos hoopt met de huidige A-selectie en de mogelijke verrassingen van 
jeugdspelers een mooi en, als het even kan, ook weer normaal seizoen 
tegemoet te gaan. Met veel plezier spelen om de prijzen is zijn ultieme 
doel. Maar vooreerst wens hij namens het begeleidingsteam iedereen een 
fijne vakantie toe. 

Dick van den Hoeven

Begeleidingsteam: 
Trainer 1e elftal: Koos van Zoest 
Leider 1e elftal: Hans Bregman 
Spitsentrainer: Gijs Breedijk 
Keeperstrainer: René Spanjerberg 
Bewegingstherapeut/verzorger: Michael Meijer 
Grensrechter 1e elftal: Edwin Hoogerbrugge,  
      Miquel van Dam 
Trainer 2e elftal: Theo Visser 
Leider 2e elftal: Tommy Muller 
Grensrechter 2e elftal: Marvin Wisseloo

Voorbereiding Siveo  
seizoen 2021/2022 
Start selectietrainingen  
zaterdag 14 augustus (11-00 uur)

Oefenwedstrijden: 
Dinsdag 24 augustus   
Siveo - Cabauw 20.00 uur 
Siveo 2 – Rohda 2  20.00 uur 
Zaterdag 28 augustus  
Siveo – Floreant  14.30 uur 
Dinsdag 31 augustus  
Siveo – Hertha  20.00 uur 
Hertha 2 – Siveo 2  20.15 uur

Na 9 maanden kwamen onze vlaggendragers 
donderdagavond 1 juli weer eens in het veld voor een echte 
wedstrijd. Dat deden zij bij WDS op hun altijd gezellige 
Sportpark Wierickeweide. Er was ook voor het eerst weer 
publiek toegestaan hoewel daar dit keer lang niet zoveel 
gebruik van werd gemaakt dan tijdens de vele heroïsche duel 
tussen de beide kemphanen in het verleden. Wie herinnert 
zich bijvoorbeeld niet de beide bewogen promotieduels in 
2014 in een heerlijk sfeertje.  
Maar ook dit keer werd het in een heel andere entourage 
toch ook een spektakelstuk. Siveo was het eerste uur 
superieur en kwam daarmee op een gerieflijke 1-4 
voorsprong (goals van Luuk Blonk tweemaal, Lucas Vermeij 
en Wesley Voorend). Zo’n voorsprong hebben we tegen de 
Driebruggenaren wel meer gehad maar net als toen gaven 
onze geel-blauwen – weliswaar na vele spelerswisselingen - 
ook nu de voorsprong uit handen. Zo stond er na anderhalf 
uur toch een 4-4 op het scorebord. 

Maar het was toch weer een leuk potje in Driebruggen.

Dick van den Hoeven

Eindelijk weer “wedstrijd”voetbal  
op de beemd !

Siveo-1 weer in actie in wedstrijdverband !

Met deze Siveoselectie  
ziet Koos van Zoest  
duidelijk perspectief !
Voor hoofdtrainer Koos van Zoest waren zijn eerste 2 seizoenen bij Siveo 
“jaren om nooit te vergeten”.  Wat gooide beide keren de  Corona op onge-
kende wijze roet in het eten. En, zegt Koos,  “we waren juist nog zo enthousi-
ast gestart, de voorbereiding verliep naar wens, een kwalitatief goede groep, 
menige club zou hier jaloers op zijn. En dan vooral ook de begeleidingsgroep. 
Van René, Gijs en Hans wist ik dat ieder op zijn gebied een topper is, met de 
komst van Michael Meijer was de puzzel compleet. Hij heeft in zeer korte tijd 
de medische zaken perfect geregeld waardoor blessures minder werden en er 
preventief oefeningen gedaan worden om blessures te voorkomen.”

Siveo-WDS met veel publiek in 2014
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BEUKERS
A A N N E M E R S B E D R I J F

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

Hoofdweg 77 - 3474 JB Zegveld - Tel.: 0348-691291

Email: beukers.aannemer@planet.nl 
www.aannemersbedrijf-beukers.nl
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Voorlopige indeling  
Siveo senioren

Siveo-1 in West 2, 4e klas B

Selectie 
1 Sjoerd Blonk
2 Luuk Blonk
3 Gert Jan Brak
4 Luuk Bregman
5 Danny Groenendijk
6 Marc Hageman
7 Mark Heemskerk
8 Marnix Hoogendoorn
9 Patrick de Jong 
10 Jasper de Kruijf 
11 Sven van der Plank 
12 Jasper Stolwijk
13 Erik Streng (k)
14 Lukas Timmerman
15 Erik Verlaan
16 Gerwin Verlaan
17 Lucas Vermeij
18 Peter Vermeij
19 Stephan Voorend
20 Mike Voorend (k)
21 Teun Vroege
22 Niek van der Wagt 
23 Ricardo Würsten
24 Rob Hoogeveen
25 Mathijs Muit
26  Jelle Onderwater
27 Joris van der Horst
28 Robert Verheul
29 Mick Visser
30 Vincent Blok
31 Rick Wilbrink
32  Jan de Wit
33 Gijs Karsemeijer
34 Lex Hoogeveen
35. Bart Lagerweij
36.  Sem Visser (k)
37. Stan van den Hoeven
38.  Morris Jansen

Alphense Boys
Sportpark de Bijlen,  
Sportlaan 2, 2406 LD  
Alphen aan den Rijn  
(Tel. 0172-492772)
Aanvangstijd: 15.15

Bodegraven
Sportpark B.J. Suringa  
Complex, Groene Zoom 2, 
2411 SL Bodegraven  
(Tel. 0172-618779) 
Aanvangstijd: 14.00

Kamerik
Sportpark Mijzijde,  
Overstek 2 A, 3471 EJ 
KAMERIK (Tel. 0348-401906)
Aanvangstijd: 14.30

Linschoten
Sportpark Rapijnen,   
De Beide Vlooswijkenlaan 45,  
3461 GB LINSCHOTEN  
(Tel. 0348-483313)
Aanvangstijd: 15.00

Nicolaas Boys
Sportpark Nicolaas Boys,  
W.P. Speelmanweg 1 A, 
2441CA Nieuwveen  
(Tel. 0172-538577)
Aanvangstijd: 14.30

Overige Siveo 2/3
39 Jesse Baas
40 Martin Biemond (T)
41 Ivo de Boggende 
42 Jasper Koster
43 Jelle Lagerweij
44 Max Langerak
45 Eric Smit
46 Frank van der Vaart 

SIVEO 4 
1 Remco van Amerongen 
2 Jelle Blonk
3 Mathijs Brak
4 Bastiaan Brak
5 Jan Bruinink
6 Perry Bunnik
7 Wiljo Fierens
8 Bart van der Geer 
9 Nick van Ginkel 
10 Jurn van den Hoeven 
11 Dennis de Jong (k)
12 Stef Kuijer
13 Jordy Muller (T)
14 Huibert Schouten
15 Rick Voorend
16 Daniel Voorend

SIVEO 5 
1 Rogier Boer
2 Huibert Brak
3 Robin Breedijk (k)
4 Bryan Burggraaf
5 Marcel van Dam 
6 Yanick Heemskerk
7 Martin Hoogerbrugge 
8 Wesley de Jong 
9 Tiemen Klein (k)
10 Tom Kuijf

NSV ‘46  
Sportpark De Koet,  
Gerberastraat 1, 2431 XM 
NOORDEN  (0172-408322)
Aanvangstijd: 14.30
 

Rohda ’76 
Sportpark Broekvelden, 
Broekveldselaan 2, 2411 NL 
BODEGRAVEN  
(Tel. 0172-614959)
Aanvangstijd: 14.30

SCH ‘44
Sportpark Bijleveld,  
Sportlaan 1, 3481 JD 
HARMELEN  
(Tel. 0348-442342)
Aanvangstijd: 14.30

Sportief  
Sportpark Govert van  
Tilburg, Floraweg 1, 2432 CD 
NOORDEN  
(Tel. 0172-408411). 
Aanvangstijd: 14.30

VEP
Sportpark Cromwijck,  
Waardsedijk 25, 3448 HV 
WOERDEN  
(Tel.0348-412636)
Aanvangstijd: 14.30

11 Davy Lex
12 Kevin van der Meer 
13 Coen van Oostrum 
14 Pim van Oostrum 
15 Yusuf Packlaci
16 Dave Verhoef (k)
17 David Vermeij
18 Jeffrey Voorend
19 Michal Zydek
20 Rocco Pecht
21 Joey van Amerongen 
22 Abdolrahman Aljabouli
23 Roald Hoogerbrugge
24 Kevin de Jong 
25 Siewert Vos
26 Yourit de Jong 
27 Tibbe Versteeg

SIVEO Dames 1 
1 Blanca Franssen
2 Christa de Groot
3 Cynthia Verhage
4 Diana van den Broek
5 Eivissa Spalburg
6 Ellet Versluis
7 Gerineke Schouten
8 Joanna Dussel
9 Lianne van Mourik
10 Maaike Koster
11 Marileen de Leeuw
12 Sigrid Klein
13 Simone van der Wind
14 Stephanie Hoogendoorn
15 Janneke de Jong
16 Judith Lekkerkerker
17 Rosalie  van der Knaap (T)

S.C. Woerden 
Sportpark Woerden,  
Steinhagenseweg 7,  
3446 GP WOERDEN  
(Tel. 0348-415757)
Aanvangstijd: 14.30

Zevenhoven 
Sportpark Zevenhoven, 
Stationsweg 23, 2435 AN 
ZEVENHOVEN  
(Tel.071-538906)
Aanvangstijd: 14.30

Zwammerdam 
Sportpark Zwammerdam,  
Spoorlaan 12, 2471 PA 
ZWAMMERDAM  
(Tel.  0172-613075)
Aanvangstijd: 14.30

Siveo is voor het seizoen 2021-2022 weer in de 4e klas B ingedeeld. Er zijn nauwelijks wijzigingen ten 
opzichte van het afgelopen seizoen. Alleen hebben onze vrienden uit Driebruggen (WDS) plaats moeten 
maken voor Nicolaas Boys. De Nieuwveners zijn overgestapt van de zondagafdeling en speelden daar in 

de 3e klasse. We ontmoeten de volgende ploegen (let op aanvangstijden!).
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Competitiewedstrijden 
Siveo-1 allertijden

Dringende oproep  
voor vrijwilligers!

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 en van de spelers die daarin de meeste goals hebben gescoord. Er zijn het afgelopen 

seizoen slechts 3 competitiewedstrijden gespeeld en dus is er weinig veranderd. Toch bereikte bijvoorbeeld Martijn Verlaan met 
zijn 26e goal de topscorerslijst. Door zijn vertrek naar Frankrijk mogelijk zijn laatste wapenfeit voor de Siveo-selectie?

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  285
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 der Vaart  187
22 Martijn Verlaan  181
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
     Martijn Verlaan 26

Na een lange tijd van weinig activiteiten op de Beemd breekt er nu (hopelijk) 
weer een bruisende periode  aan met volop voetbal en gezellige ontmoetin-
gen….. Om dit optimaal te kunnen realiseren zijn natuurlijk wel  mensen 
nodig die hierin een steentje bijdragen… Wij als bestuur kunnen het niet 
alleen fixen.. Vandaar deze dringende oproep ! Voor aankomend seizoen zijn 
we op zoek naar scheidsrechters voor de jeugd, want  het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat de leiders van een team deze taak ook geheel voor hun rekening 
moeten nemen. Zij hebben andere zaken te regelen rondom een wedstrijd. 
Dus ouders, opa ’s of oma’s , spelers van seniorenteams, neem uw/jouw 
verantwoordelijkheid en meld je aan bij Bram Angenent om zo nu en dan een 
wedstrijdje te fluiten!  

Kom ik bij het volgende aandachtspunt:
De kantinebezetting: Om de kantine op de zaterdagen in de ochtend en 
middag open te hebben zijn dringend barmedewerkers nodig. Om verschil-
lende redenen zagen sommige medewerkers zich genoodzaakt om te stoppen. 
Dat betekent wel dat we dus nieuwe vrijwilligers nodig hebben, want we 
willen toch allemaal een drankje of een versnapering kopen in de rust of na 
de wedstrijd. Trouwens onze jonge voetballertjes rekenen ook op een beker 
limonade in de rust en ook dit wordt verzorgd door onze barvrijwilligers. Hoe 
meer mensen een dagdeel op zich willen nemen hoe minder je aan de beurt 
komt op het rooster. Om een voorbeeld te geven: De  mensen die de laatste 
dienst vanaf 17.00 uur op zich nemen zijn maar 1x in de 3 maanden aan de 
beurt (voor deze dienst hebben we gelukkig vrijwilligers genoeg). De ochtend 
bardienst is van 8.30 uur tot 12.30 uur en de middag van 12.30 uur tot 17.00 
uur. Voor informatie en aanmelden neem contact op met Ruud Hageman of 
Margriet Vermeij. 

Ouders, opa’s, oma’s of andere familieleden en leden van Siveo, wij rekenen 
echt op jullie!!!

Geen scheidsrechters: geen wedstrijd, geen barmedewerkers: kantine geslo-
ten! Dat willen we toch niet !

Margriet

Hans Verhage 

Stef Kuijer 

Trouw aan geel-blauw
 
Siveo heeft een Trouw aan Geel-Blauw “club.., elk jaar 
doneren de leden hiervan 25,- per jaar in een “pot” 
en met dit geld realiseren ze “extra” dingen voor 
Siveo. Projecten uit het verleden zijn bv. een nieuwe 
geluidinstallatie voor de kantine en een partytent voor de 
Activiteiten Commissie. 

Omdat er  best wat mensen zijn die reuze benieuwd zijn 
waaraan Trouw aan Geel-Blauw haar bijdrage geleverd 
heeft volgt hierbij een opsomming: 
Het dak van de hal is gerepareerd en ook de grote 
ingangsdeur is opgeknapt, het scorebord is vernieuwd, 
het is nu ook mogelijk om er een reclameboodschap 
op te plaatsen (interesse? Neem contact op met de PR 
commissie, Matthijs Brak).

Verder werden er voetbaldoeltjes aangeschaft en reeds 
gebruikte doeltjes gerepareerd. In de verzorgingsruimte 
staan een nieuwe crosstrainer en een hometrainer. 
Tenslotte kunnen we melden dat er 12 (hufterproof) 
picknick tafels gekocht zijn; inmiddels in elkaar gezet! 
Lijkt het je wel wat om ook lid te worden van deze 
“ondersteunende” club neem dan contact op met Andre 
Voorend of Cor Breedijk, zij zijn de contactpersonen 
en kunnen je alles vertellen over het reilen en zeilen van 
trouw aan Geel-Blauw! 
 
Heb je als lid nog een mooi idee waaraan deze “pot” 
kan bijdragen laat het Cor of André weten… het moet 
natuurlijk wel iets zijn waar alle leden iets aan hebben…

Margriet

G E F E L I C I T E E R D 
 
Onze gelukwensen gaan naar: 
 
- Erik Streng en Kim Streng met de geboorte van hun zoon 
op 21 juni 2021. Het broertje van Dayne en Nora noemen 
ze Sam (Jack Nicolas).  
- Bart en Michelle van der Geer, bij wie op 23 juni 2021 
ook een zoon is geboren. Het broertje van Jim en Joey heet 
Daley (Jakob).  
- Roy en Bea Kappert die op 10 juli trotse ouders werden 
van een dochter, die zij Dena noemen.  

De fraaie picknicktafels, mede mogelijk gemaakt door Trouw  
aan Geel-Blauw, en in elkaar gezet door Bram, Cees en Rinus.
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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

18SIVEO NIEUWS
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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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Het is ondertussen ook hoog tijd om weer richting Zegveld te gaan want de 
volgende dag moet er weer worden gevoetbald. Als een ieder zijn of haar 
plek heeft ingenomen in de klaar staande auto’s wordt de terugreis ingezet, 
na een grondige controle of iedereen ook daadwerkelijk is ingestapt.

Uiteraard willen wij een ieder die heeft meegewerkt aan het mogelijk maken 
van deze geslaagde avond nog even bedanken, met name ouders/spelers 
bedankt voor het heen en weer rijden van de deelnemers en Ton & Sanne 
Westerop bedankt voor het maken v/d foto’s (deze foto’s kunt u vinden op 
de Siveosite). 

Groet namens de jeugdcommissie, 
Simone/Sigrid/Jeroen/Jan 

Eindelijk dan  
poldersport editie 2021 !!
Afgelopen weken was het in spanning uitkijken naar de persconferentie van de  
Minister President. Wat er voor versoepelingen komen en vanaf wanneer? 
Nadat deze bekend waren gemaakt zijn we als jeugdcommissie direct in actie  
gekomen en hebben bij Siveo eerst gevraagd of we het poldersporten mochten  
organiseren. En niet onbelangrijk: zijn we als grote groep welkom om te poldersporten? 
Dus even contact opgenomen met de Kwakel en wat blijkt, we zijn meer dan welkom !

met hulp van diverse ouders en enkele jeugdspelers is iedereen vervolgens 
veilig vervoerd naar de Kwakel. Daar eenmaal aangekomen is de gehele 
groep in 3 delen gesplitst en elke groep krijgt een begeleider toegewezen 
waarna er zo rond 19.00 uur is gestart met het parcours. Het duurde 
natuurlijk niet lang voor dat de eerste deelnemers kennis maken met 
het water. Ondanks het wat kouder weer van de afgelopen dagen was de 
temperatuur van het water best behaaglijk. Na vele hindernissen en bijna 
2 uur later is als laatste aan de beurt de glijbaan, voorzien van water en 
groene zeep.

Wie aan het einde van de baan aan de bel kan rammelen heeft deze baan 
met succes afgelegd. Wanneer vervolgens een ieder 2 a 3 keer een poging 
heeft gewaagd om de bel te luiden is het hoog tijd om te gaan douchen. Na 
het douchen kreeg een ieder nog wat te drinken en een zakje chips. Daarna 
werd nog een leuke groepsfoto  genomen door Siveofotograaf Ton van 
Westerop.

In een snel geplande vergadering van de jeugdcommissie hebben 
we afgesproken wie er wat gaat doen en op welke datum we dit gaan 
organiseren. Nog dezelfde avond is de uitnodiging voor de poldersport 
verstuurd naar de leiders van de JO13 t/m JO19 en de MO19 en deze is 
vervolgens doorgestuurd naar de desbetreffende jeugdleden met daarbij het 
verzoek om zich voor een bepaalde datum op te geven. De teller is gestopt 
bij uiteindelijk 50 enthousiaste spelers en afgelopen vrijdagavond 2 juli was 
het dan zover. Gelukkig waren de weergoden ons deze dag goed gezind; 
de hele week was het al nat en druilerig weer geweest, maar vrijdagmiddag 
klaarde het weer op. De zon deed goed zijn best en er werd zelfs een 
temperatuur van 23 graden gehaald. Mooi weer geeft ook vrolijke gezichten, 
al met al een goede basis voor een leuke avond.

Het vertrek naar de poldersport was gepland om 18.20 uur vanaf het 
parkeerterrein van Siveo, 
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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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Jan de Kruijf door KNVB 
in het zonnetje gezet
De uit de Siveogeledingen afkomstige referee Jan de Kruijf is door de KNVB benoemd 
tot Scheidsrechter van Verdienste. Vanwege de Coronaperikelen werd hem de oorkonde 
thuis uitgereikt door KNVB-ambassadeur Jan Christiaan Goudbeek en werd de onder-
scheiding opgespeld door Jan’s vrouw. 

Zijn voetbaljaren heeft Jan overduidelijk bij Siveo liggen. Door zijn tomeloze inzet 
verwierf Jan de bijnaam “De Tank”. In de jaren zeventig en tachtig kwam Jan 238 x uit 
voor onze vlaggendragers. Vanaf beginjaren negentig is Jan een uiterst gedisciplineerde 
referee bij de KNVB. Daarom werd hij ter ere van zijn 30-jarig jubileum door de KNVB 
in het zonnetje gezet. 

Dick van den Hoeven

Jan in het kampioensteam van 1979

EK Pool 2021: passie en  
strijd vanuit de luie stoel!
Het zal vast niet aan je voorbij zijn gegaan: van 11 juni t/m 11 juli stond alles in het teken van 
het EK 2020. Weg met Shownieuws, weg met GTST: de TV was groen ingebrand. Wat wil een 
rechtschapen mens nog meer? Kon het nog mooier? Ja, want Oranje was na 7 magere jaren 
eindelijk weer van de partij. We mochten met z’n allen weer hopen op Neerlands’ succes.  
Dat was fantastisch natuurlijk, mooier dan dat werd het niet, toch?

Ook de pool kende hoogte- en dieptepunten. Een ding was zeker: de 
mailbox van de pool-deelnemers werd na (bijna) elke wedstrijddag verrijkt 
met een tekstuele toelichting en een update van de tussenstand. Na de 
maand durende krachtmeting is uitgerekend de recent geëmigreerde vriend 
van Siveo Martijn Verlaan bekroond tot Prins Pool! Gefeliciteerd Tijnus! 
Noud van Veldhuizen laat op jonge leeftijd zijn klasse zien en is op een 2e 
plek geëindigd (een hoger getal dan zijn leeftijd).

Verdere winnaars (3 t/m 7) waren Christel Daalhuizen, Ronald de Bondt, 
Matthijs van der Linden, Kees Heikoop en Shao de Bondt. Stephanie Vuur 
fietste daarentegen achter de schoonmaakploeg en mocht de poedelprijs in 
ontvangst nemen. Het kleurrijke karakter, tevens slager van Siveo 2, Mark 
Heemskerk liet zien dat hij ook een grijze muis kan zijn. Hij nam, evenals 
de andere winnaars, een mooi geldbedrag mee naar huis.

Eind 2022 wordt mogelijk een 4e editie van de pool georganiseerd, wanneer 
het WK 2022 in Qatar van start gaat. Er gloort hoop voor Oranje. De 
stijgende lijn is ingezet en met Louis(?) aan het roer kunnen we hopelijk 
weer juichen. Echter hopen we eerst weer met z’n allen een heel seizoen te 
kunnen juichen op een corona-vrije Beemd!

Gegroet, 
Jeffrey Voorend

Jazeker wel dames en heren, het EK 2020 was namelijk inherent aan de 
organisatie van de enige echte EK Pool 2021! Voor de aanvang van het 
toernooi is de oproep voor deelname geplaatst op de social media-kanalen 
van Siveo’60. Bij eerdere deelnemers had deze pool geen introductie nodig, 
gezien de twee eerdere edities. Echter toonde het begrip ‘netwerk’ nog maar 
eens zijn waarde en mocht het deelnemersveld van deze editie uitgebreid 
worden naar maar liefst 132 deelnemers! Met een inleg van €10,- per 
deelname konden flink wat pegels verdiend worden, zowel voor de top 7 als 
voor de zogenoemde ‘grijze muis’.

Na de verzameling van alle deelnameformulieren en het eerste fluitsignaal, 
kon er eindelijk gestreden worden. Er stond veel op het spel naast de 
eerdergenoemde uitbreiding van het banksaldo. Voor de top 3 van het 
klassement lagen de originele EK Pool-medailles klaar. Ook zou de drager 
van de rode lantaarn een poedelprijs in ontvangst mogen nemen. Het 
belangrijkste was misschien nog wel de eer, want wie wil er nou onder doen 
voor zijn/haar broer/zus/ouders/kind/vriend/vriendin? Juist. Niemand.

Je kunt je voorstellen: de passie en strijd die de voetballers leverden, werd 
door de deelnemers van deze pool minimaal geëvenaard vanuit de luie 
stoel. Uiteindelijk hebben we getuige kunnen zijn van een mooi EK, waarin 
veel gebeurde met o.a. 160 doelpunten en 10 penalty’s. Ook ging het één 
en ander mis met 11 eigen doelpunten om over Oranje nog maar niet te 
spreken. Inmiddels is dit bij ondergetekende in de vergetelheid geraakt. Ik 
kan me alleen nog iets van Dumfel Demfries herinneren.
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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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Trouwe adverteerders 
Siveo Nieuws bedankt!
Wat zou een sportvereniging zijn zonder sponsoren. Bedrijven 
en mensen die onze vereniging graag ondersteunen op diverse 
wijzen. In de huidige Coronatijd wordt dit nog maar eens dubbel 
en dwars bewezen. Al onze sponsoren zijn ons trouw gebleven 
ondanks dat het sommige bedrijfstakken zeker niet voor de wind 
gaat. Sponsoring is op vele manieren mogelijk en geeft ons de 
gelegenheid om vele zaken goed te kunnen regelen. 

Zo wordt ons hoofdveld omgeven door vele vertrouwde 
reclameborden en andere uitingen zoals het scorebord, hier zijn wij 
zeer content mee. 

De shirtsponsoren maken het mogelijk om SIVEO een mooie 
uniforme herkenbare sportieve uitstraling te geven. De balsponsoren 
kleden de kantine op fraaie wijze aan. Onze website wordt mede 
mogelijk gemaakt door de inbreng van sponsoren. En daarnaast 
hebben wij uiteraard ook onze clubbladsponsoren die het mogelijk 
maken om jaarlijks 4x ons visitekaartje af te geven. 

Laatst kreeg ik een SIVEO Nieuws uit het seizoen 1987-1988 onder 
ogen. Buiten het feit dat deze editie bol stond van de nostalgie, was 
er ook gelijk een vertrouwd beeld. Herkenbare logo’s en herkenbare 
namen. Zo blijken dus elf bedrijven al tenminste 33 jaar trouw in het 
SIVEO Nieuws te adverteren. Toch een rijtje met mooie, door ons zeer 
gewaardeerde, namen. Zij het dat sommige adverteerders een kleine 
naamswijziging of adreswijziging hebben ondergaan in de loop der 
jaren:

Bolton Bouw (sponsor SIVEO 1) 
Stoof Fietsen 
Beukers aannemersbedrijf 
Beukers verf en behang 
Onderling verzekerd (sponsor SIVEO 2) 
De Wit Wonen 
Fa. A.v.d.Dool 
Kapsalon Zegveld (toen nog van Leeuwen) 
Rabobank 
Lederland (was toen nog Uittenbogaard Wonen) 
Bakkerij de Leeuw 

Hiernaast een overzicht van de oude advertenties. Hierbij de 
uitnodiging om even door het clubblad te bladeren om de huidige 
advertenties te aanschouwen. Ook een mooi moment om al onze 
clubbladsponsoren te bewonderen die gezamenlijk de uitgave van ons 
clubblad mogelijk maken.

Eric van den Hoeven

Siveo-2 strikt Visser als 
nieuwe coach en trainer !!

Ook de onderhandelingen met spits Vermeij verlopen moeizaam. De 
aanvaller heeft bekend gemaakt niet meer te willen mee verdedigen 
en wil dit in het contract laten opnemen. ‘Verdedigers die verdedigen, 
middenvelders lopen in het midden rond, en aanvallers vallen aan. Ik 
ga niet meer achter die backs aan rennen, die kunnen er toch niets van!’, 
aldus de flamboyante routinier. Manager Muller geeft aan dat alle zeilen bij 
worden gezet om het succesteam bij elkaar te houden. 

Amateur-Scout Muller lijkt zijn zaakjes goed op orde te hebben en heeft 
aan spelers het komende jaar geen gebrek. Niet alleen uit het beloftenteam 
Siveo-1, maar ook uit Siveo JO19 staan er weer veel spelers te trappelen 
om een plekje in het kampioensteam te bemachtigen. ‘De concurrentie zal 
moordend zijn, maar dat haalt het beste in onze jongens naar boven! Het 
wordt een fantastisch seizoen!’ 

Daar sluit uw sportverslaggever dan ook maar mee af. Een fantastische 
vakantie gewenst en tot snel op de Beemd! 

Uw uiterst objectieve en immer realistische sportverslaggever

Achter het contracteren van Visser staat natuurlijk succesmanager Muller, 
die ook actief blijft bij de blauw-gelen. ‘We zijn speciaal met ons Air Force 
Two toestel naar het verre Woerden gevlogen om hem te benaderen. 
Financieel is het allemaal goed te doen, Visser betaalt goed genoeg om deze 
erebaan op zich te nemen!’ 

De spelers van de sterrenensemble genieten sinds oktober nog van de 
zomerstop. Na de successen van het vorige jaar nemen de spelers wat rust 
en worden de laatste puntjes op de i gezet bij de contractonderhandelingen. 
Daar kwam nog wel het een en het ander bij kijken. 

Om het salaris van Jasper Stolwijk te kunnen blijven betalen moeten alle 
spelers een deel van hun gage inleveren. Dit om onder het salarisplafond 
van €250 miljoen te blijven. Broer Bart ziet dat niet zitten en heeft 
aangegeven op zijn hoogtepunt te stoppen. ‘Ik ga op de boerderij verder 
werken en daar nog wat miljoentjes mee binnenslepen.’ 

Het belangrijkste elftal van Siveo heeft een nieuwe trainer aangetrokken. Theo Visser, 
die wat ervaring op heeft gedaan bij de jeugd, gaat het komende jaar het vlaggenschip 
naar nieuwe triomfen leiden. De verwachting en doelstelling is dat de geboren winnaars 
van Siveo2 zo’n 6 wedstrijden voor het einde van het seizoen de schaal wel omhoog gaan 
houden. ‘De voorbereidingen voor het kampioensfeest zijn al in volle gang, de platte kar 
is al versierd!’ aldus de realistische Visser. 
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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! 
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Laatste puppytraining, 
dus diploma !!
Zaterdag 8 mei was de laatste training van het puppyvoetbal. Door corona mochten deze 10 trainin-
gen niet binnen in de hal. Maar dat mocht de pret niet drukken, want nu gingen de puppy’s buiten op 
het hoofdveld trainen! De eerste training waren er al zo’n 25 fanatieke spelertjes, maar bij de laatste 
training stond de eindstand op maar liefst 35! Afsluitend was er wat lekkers omdat een van de puppy’s 
jarig was en uiteraard allemaal een diploma! Trainers bedankt en op naar de volgende sessie!

Simone van der Wind
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Voorlopige indeling  
Siveo jeugdteams 2021-2022

SIVEO JO15-1 
L:  Maikel Hendriks/Richard Bakker/
 Miquel van Dam 
T:  Miquel van Dam/Richard Bakker/
 Maikel Hendriks 
1 Niels Balvert  (T) 
2 Bram van Eijk  
3 Levi van der Arend 
4 Mees Bodt  
5 Christian Bakker 
6 Arie Oosterom  
7 Rick van der Knaap 
8 Jack Hendriks  
9 Rick van Dommelen 
10 Job van der Knaap 
11 Roel Groot Bruinderink 
12 Abel Verkerk  
13 Tijn de Kort  
14 Ian van Dam  

SIVEO JO14-1
L:  Adam Lyndersay
T:   Ewout Verweij
1 Amy Beukers
2 Mike Kuijer
3 Stef Franssen
4 Ward Franssen
5 Lotte van de Weerd
6 Lieke van Vliet
7 Noud Verweij
8 Bram Pak
9 Liam Lyndersay
10 Mike de Roo
11 Joël Kastelein
12 Ayden Wondel 
13 Jurre Spaanderman

SIVEO JO13-1
L:  Luuk Bregman
T:  Luuk Bregman
1 Lorenzo van de Laan
2 Jasper Meijers
3 Jurgen Würsten
4 Jochem Vonk
5 Finn Hooijkaas

6 Matthias Vennik
7 Boaz Kwakernaak
8 Erik Lenssinck
9 Nesri Sarrou
10 Toby van Ginkel
11 Luuk Weststrate
12 Owen van Dam
13 Lodewijk Mulder

SIVEO JO12-1
1 Sem Donselaar
2 Mathijs Muller
3 Semm Lyndersay
4 Quinten Vork
5 Siep Ton
6 Jeroen Versteegh
7 Niek Wijman
8 Eva Pak
9 Romy van Dam
10 Hugo Haidar

SIVEO JO10-1
L:  Arnold Beiboer en  
 Esther van der Hoef
T:  Arnold Beiboer en David Dros
1 Dilan Brak
2 Jayden Andeweg
3 Stefan van Vliet
4 Jesse Kastelein
5 Onno Lenssinck
6 Dean Beiboer
7 Jonathan Dros

SIVEO JO10-2
L:  Marcel van Dam / Jaco Biemond
T:  Tommie Muller
1 Leroy Dekker
2 Tess van der Knaap 
3 Brent van Dam
4 Joost Loenen
5 Lars Muller
6 Guus Biemond
7 Killian Wisseloo
8 Hidde Mulder

SIVEO JO8-1
L:  Maikel Hendriks
T:  Edwin de Kruijf en  
 Maikel Hendriks
1 Bas van der Berg
2 Luuk Vergeer 
3 Stef Wijman
4 Levie de Kruijf
5 Lenn Brak
6 Maxime Hendriks 
7 Collin Meijers
8 Zoë Stoof
9 Juna van der Vaart
10 Ruben Kastelein

SIVEO JO7-1
L:  Ronald Beiboer en  
 Quinten van Dobben
1 Lizzy Beiboer  
2 Lennart Verboom 
3 Ilse de Jong
4 Naut Hooijkaas
5 Gijs van Dobben

SIVEO MO19-1-1 
L:  Fergus van den Hoeven en  
 Marinka Onderwater 
T:  Arjan Ton 
1 Nena Hageman 
2 Channah Verkerk 
3 Simone Balvert 
4 Manou Ton 
5 Karlijn van der Horst 
6 Sanne Onderwater 
7 Lynn van den Hoeven 
8 Anouk Verweij 
9 Julia Broer 
10 Isa Dorst 
11 Sanne Balvert 
12 Joëlle Würsten 

Geanimeerd Six To Six Sluit 
Bijzonder Seizoen Af !!
Corona heeft veel teweeg gebracht. Grote delen van het seizoen was er daarom weinig tot vrijwel 
niets mogelijk, zeker niet voor de belangstellende ouders en andere geel-blauwe volgers. Siveo greep 
daarom de eerste de beste gelegenheid aan om zaterdag 3 juli alsnog weer wat contacten tot stand te 
brengen. Het organiseerde het Six to Six toernooi voor jeugd en senioren, en ook ouders en vrienden 
waren welkom. Een honderdtal deelnemers en een mogelijk gelijk aantal belangstellenden kwamen 
opdagen en het werd zo een gezellige apotheose van een wel heel gedenkwaardig seizoen.
De gemengde teams kregen de naam van een grote Europese club. Zowel bij de jeugd als bij de senio-
ren ging de beker naar Chelsea, notabene ook de winnaar van de Champions Leaque. De penaltybo-
kaal ging bij de jongste jeugd naar Dean Beiboer en bij de oudere jeugd naar Lotte van der Weerd.
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