
1SIVEO NIEUWS
2022/1

Effe een 
babbeltje met 
Cynthia Verhage 

18
Voetbalvereniging SIVEO ‘60
Sportpark ‘De Beemd’ • Milandweg 31 
3474 KK Zegveld • Tel. (0348) 69 17 15 NIEUWS In memoriam, 

Theo van  
Rossum

GRATIS | NEEM MEEIn dit nummer:

Nr.1
 JAARGANG 58

2022



32 SIVEO NIEUWS
2022/1

SIVEO NIEUWS
2022/1

2SIVEO NIEUWS
2020/2

advertentie

Trotse hoofdsponsor van Mannen 2

Siveo Nieuws
Orgaan van de Sportvereniging 
‘Sport Is Vreugde En Ontspanning 1960’

S.V. Siveo ‘60:
Sportpark ’De Beemd’ 
Milandweg 31 
3474 KK Zegveld 
Tel. (0348) 69 17 15

Redactiecommissie:
Eric van den Hoeven
Korensloot 80
3474 HM Zegveld
06-22234228
emhoeven@gmail.com

Margriet Vermeij
Broeksloot 63
3474 HS Zegveld
Tel. (0348) 69 19 31
vermeij006@kpnmail.nl

Eindredactie:
Dick van den Hoeven
Clausstraat 13
3474 JZ Zegveld
Tel.(0348) 69 18 85
dickvdhoeven@kpnplanet.nl

Ontwerp & opmaak:
Pim Nap - Brighter Brands
Oplage: 1000 ex.

Wedstrijdsecretariaat 
Senioren:
Eric van den Hoeven
emhoeven@gmail.com

Jeugd:
Jaco Biemond 
Broeksloot 7 
3474 HS Zegveld 
Tel (0348) 692200   
jacobiemond@gmail.com

Voorzitter:
Eric van den Hoeven
Korensloot 80
3474 HM Zegveld
Tel. 06-22234228
emhoeven@gmail.com

Secretaris:
Vacant.

Penningmeester:
Bram Angenent
Molenweg 20
3474 KZ Zegveld
Tel. 06-23181052
bramangenent46@gmail.com

Algemeen:
Margriet Vermeij
Broeksloot 63
3474 HS Zegveld
Tel. (0348) 691931
Vermeij006@kpnmail.nl

SCHEIDSRECHTERZAKEN:
Bram Angenent
Molenweg 20
3474 KZ Zegveld
Tel. 06-23181052
bramangenent46@gmail.com

Contributie per kwartaal        Contributie    Kleding       Vervoer        Totaal
Senioren (18 jaar en ouder)  € 49,25  € 2,75  € 0,00  € 52,00
O19  € 34,20  € 2,75  € 6,50  € 43,45
O17-O15-O13-O11  € 23,90  € 2,75  € 6,50  € 33,15
O9  € 19,15  € 2,75  € 6,50  € 28,40
Alleen trainende leden  € 24,65  € 0,00  € 0,00  € 24,65
Rustende leden  € 16,45  € 0,00  € 0,00  € 16,45
3e jeugdlid in één gezin                                      GRATIS

Opzeggen kan alleen per einde seizoen (vóór 15 mei). Contributie overmaken op rek. nr. 0341905267 t.n.v. Siveo.

Activiteiten:
Cynthia Verhage
Eikenlaan 25
3474 HB Zegveld
Tel. 06-20099943
cynthiaverhage@live.nl

Algemeen:
Bryan Burggraaf
Nieuwstraat 20b
3474 JM Zegveld
06-51088140 
bryanburggraaf@hotmail.com

TC:
Bryan Burggraaf
Nieuwstraat 20b
3474 JM Zegveld
06-51088140 
bryanburggraaf@hotmail.com

PR/Advertenties:
Mathijs Brak
Tel. 06-25307070
Yourit de Jong
Tel. 06-57535516
pr@siveo.nl

Jeugdzaken:
Jan de Jong 
Korensloot 10 
3474 HL Zegveld 
Tel. 06-83185248 
jan.trudy@gmail.com

colofon

Ledenadministratie:
Carola Hageman 
Molenweg 42
3474 KZ Zegveld
Tel. (0348) 56 03 05 
ledenadministratie@siveo.nl

WWW.SIVEO.NL
WWW.FACEBOOK.COM/SIVEO60

Aanmelden, opzeggen en  
doorgeven van wijzigingen 
(adres, bank- of gironummer, 
telefoonnummer, 
e-mailadres, enz.) via  
de Ledenadministratie.

Adverteren?
Stuur een e-mail naar 
pr@siveo.nl en ontvang 
onze advertentie tarieven.
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

van de redactie
We moeten uiteraard wat voorzichtig blijven 
maar het gaat er warempel op lijken dat we 
weer volop aan de bak kunnen. Een aantal 
teams heeft alweer een complete herstart 
achter de rug en dat was natuurlijk meteen 
te merken. Er ontstond al snel weer een 
gezellige ambiance op de Beemd, fijn om 
elkaar zo weer te kunnen ontmoeten.

Ook voor het standaardteam is de kop er 
inmiddels af, zij het dat het op het moment van dit schrijven nog louter 
oefenpotjes waren. Die gaven in eerste aanleg het vertrouwen dat we de 
positieve lijn van oktober zeker leken voort te zetten. We werden echter 
wel een beetje met beide benen op de grond gezet in het duel tegen het 
sterke Haastrecht. Toch houden we het op een mooie 2e competitiehelft. 
Voor hoofdcoach Koos van Zoest een bijzondere uitdaging nu hij te 
kennen heeft gegeven Siveo aan het seizoen te verlaten voor ESTO, de 
club waar zijn wortels liggen. Inmiddels is zelfs ook alweer duidelijk wie 
de Boreftenaar gaat opvolgen. Dat is namelijk de jeugdige Woerdenaar 
Jos Verweij. Uiteraard zullen we in een volgende editie van Siveo 
Nieuws nader met hem kennismaken.

In deze editie treft u verder veel nieuws aan van de lagere Siveoteams. 
Zij spelen met wisselende resultaten maar het plezier straalt eraf, 
begrijpelijk nu zij weer “los mogen”. Verder natuurlijk ook aandacht 
voor het trieste nieuws dat ons Theo van Rossum is ontvallen. 
Voorzitter Eric heeft in de uitvaartdienst niet alleen een groot aantal 
fijne herinneringen aan hem opgehaald maar ook Theo’s grote betekenis 
voor ons geel-blauwe cluppie geschetst. Een weergave daarvan vindt u 
ook in dit blad.

Aandacht is er verder nog voor de in het najaar gehouden Algemene 
Ledenvergadering (ALV), één van de weinige gebeurtenissen die in 
die periode nog net konden plaatsvinden op de Beemd. Het babbeltje 
van Margriet was dit keer met Cynthia Verhage, en, het zal jullie niet 
verrassen, dan komt er best wat leuks los.

We gaan voorlopig uit van een positief scenario en hopen dat we met 
al onze teams de competitie 2021-2022 weer eens volledig kunnen 
afwerken. Het zou mooi zijn als we dat dan op 18 juni kunnen afsluiten 
met het Stratenvoetbal.

Veel sportief plezier de komende intensieve maanden.
 
Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

Deadline volgende inleverdatum:

14 april 2022

van de voorzitter
Gelukkig, we zijn weer begonnen. 
Althans de B-Categorie, ten tijde van 
schrijven moet de A categorie nog 
starten. Maar er is eindelijk weer reuring 
op de Beemd en langzaamaan is iedereen 
steeds positiever gestemd.  

Tijdens de Corona perikelen staat 
de wereld niet stil en helaas kwam in 
december het verdrietige nieuws dat 

Theo van Rossum overleden was. Gelukkig hebben wij nog op een 
waardige manier afscheid kunnen nemen en was het ook via de live 
stream goed te volgen. 

Vlak na de winterstop kwam het volgende slechte nieuws. Koos 
van Zoest gaf aan na dit seizoen SIVEO in te ruilen voor zijn 
jeugdliefde ESTO. Snel schakelen met het begeleidingsteam, welke 
onveranderd doorgaat, gingen wij al snel de sollicitatieprocedure 
in.  De gesprekken verliepen zeer voortvarend en inmiddels kunnen 
wij mededelen dat Jos Verweij onze nieuwe hoofdtrainer wordt voor 
komend seizoen. Een jonge enthousiaste trainer die ons inziens 
uitstekend bij de groep en het begeleidingsteam past. Maar uiteraard 
gaan SIVEO en Koos er alles aan doen om het seizoen nog een mooi 
vervolg te geven. Aan de inzet van alle betrokkenen zal het niet 
liggen en hopelijk kunnen wij nog mooie duels aanschouwen op de 
Beemd.

Verder nog een algemene mededeling aan een ieder. Pak allen 
je verantwoordelijkheid, zodat wij samen ons cluppie mooi 
en draaiende kunnen houden. Zeg niet te makkelijk af bij 
wedstrijden, want voetballen is een teamsport en het mooiste om 
samen te beleven. Ondersteun de barwerkzaamheden en andere 
werkzaamheden op en naast het veld waar nodig en gevraagd. Houdt 
de kantine mooi door na afloop van je drankje de lege flessen en 
ander afval op te ruimen. Dit scheelt de barmedewerker na afloop 
een boel opruimwerk. 

Samen staan we sterk, help elkaar daarom waar nodig. 

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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28 Oktober 2021 hebben wij onze ALV gelukkig nog in de 
kantine kunnen houden. Hierbij hebben wij een volle agenda 
in een relatief korte tijd kunnen bespreken. De financiële 
cijfers waren door Paul goed voorbereid en gaven een 
helder beeld van de huidige financiële situatie. De jaarcijfers 
waren door Coronabeperkingen uiteraard niet heel positief, 
ondanks dat SIVEO aan de voorzichtige kant begroot had. 
Maar de verklaarbare lage kantine-inkomsten drukten toch 
zwaar op het eindresultaat. Door ons jarenlange behoudende 
beleid is de buffer gelukkig sterk genoeg. 

Wij zijn zeer blij dat de leden trouw hun contributie hebben 
voldaan en ook bijna allemaal lid bleven. Hierop hebben 
wij besloten de huidige contributie te handhaven. Hoe dit 
het komende jaar uit zal pakken met de huidige inflatie en 

energieprijzen zullen wij in de loop van het lopende seizoen 
wel vast kunnen stellen.

Voor de renovatie van de hal hebben wij een mooi budget 
beschikbaar kunnen stellen. Een oproep voor vrijwilligers 
om dit project te trekken werd kort na de ALV ter harte 
genomen. Peter de Jong zal de coördinatie op zich nemen. 
Voor TAGB waren naast diverse nieuwe TAGB’ers ook enkele 
leden bereid om Cor en André te ondersteunen. Ook hier 
zijn inmiddels al diverse initiatieven ondernomen. 

Al met al een goed bezochte vergadering met een positieve 
insteek.

Eric

Kort voor de sluitingsdatum van dit Siveo 
Nieuws kwam vanuit het bestuur het fijne 
bericht dat Jos Verweij als nieuwe hoofdtrainer 
is aangesteld voor het seizoen 2022-2023.  
De Woerdenaar is een jonge enthousiaste 
trainer en zal vanaf de zomer onze hoofdmacht 
gaan trainen en coachen. Jos heeft de nodige 
ervaring met de jeugd opgedaan bij zowel 
buurman Sportlust als diverse BVO’s. De 
gesprekken waren uitermate positief en geven 
beide partijen alle vertrouwen in een mooie 
samenwerking. We komen uiteraard later terug 
voor een nadere kennismaking.

ALV donderdag 28-10-2021
Siveokantine aanvang 21:00 uur 

Jos Verweij 
nieuwe hoofdtrainer SIVEO

Positief bezoek aan 
hoofdsponsor Bolton
 
Sinds jaar en dag is Bolton onze mooie hoofdsponsor en zijn ze 
trouw aan geel blauw. Wij zijn daar als Siveo zeer trots op! Begin 
februari hebben Bram en ik een leuk bezoek aan Bolton gebracht, 
waarbij wij als dank aan hun jaarlijkse steun deze mooie taart 
hebben overhandigd aan Peter. Volgens Edwin de Kruijf ruim 
voldoende om te delen met al het aanwezige kantoorpersoneel. 

De jaarlijkse afspraken zijn weer even doorgenomen en er is 
duidelijk aangegeven dat we de komende jaren weer graag met 
elkaar door gaan. Uiteraard is ook even de huidige status van onze 
club en die van Bolton besproken. Het ledental is iets terug gelopen 
afgelopen Coronaperiode maar juist de puppy aanwas is momenteel 
flink. De nieuwe wijk Weidz moet daar volgens Peter alleen nog 
maar extra aan gaan bijdragen komende jaren. Bolton zelf draait 
momenteel goed, men moet blijven inspelen op ontwikkelingen 
als de prijsstijgingen van grondstoffen en beschikbaarheid van 
materialen.

Kortom, goed elkaar weer even gesproken te hebben en bij 
deze spreken wij nogmaals onze dank uit voor het trouwe 
hoofsponsorschap!

Mathijs Brak- PR Siveo

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering zijn Jasper 
Stolwijk, Kevin van der Meer en Davy Lekx toegevoegd aan  
het bestuur van Trouw Aan Geel Blauw. Deze jeugdige inbreng 
is een mooie toevoeging voor de ervaren Cor Breedijk en  
André Voorend. 

Op 7 december jl. zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen 
om te zien hoe wij, vanuit het TAGB, Siveo net dat beetje extra 
willen geven. Hierin zijn de eerste mogelijke plannen naar 
voren gekomen, maar wij staan natuurlijk altijd open voor 
inbreng vanuit onze leden.  
Ons eerste actiepunt willen wij alvast aan jullie mededelen.  
Wij zien dat de kwaliteit van de jassen voor trainers en leiders 
langzaamaan begint af te nemen.  
Daarom staat momenteel bovenaan op onze prioriteitenlijst 
om ervoor te zorgen dat onze jeugdtrainers en leiders er weer 
netjes bijlopen. In het afgelopen half jaar hebben we ook een 
heleboel nieuwe leden van Trouw Aan Geel Blauw mogen 
verwelkomen. 

Mochten jullie nu wensen hebben, stuur een van ons een 
berichtje of loop naar een van ons toe op de vereniging. 

Cor, André, Jasper, Kevin en Davy

Trouw Aan Geel 
Blauw breidt uit

Gefeliciteerd
Onze gelukwensen gaan naar:
- Patrick en Marileen Voorend met de 
geboorte van hun dochter op 6 januari 2022. 
Het zusje van Jelte noemen ze Julia  
(Roos Maria). 



98 SIVEO NIEUWS
2022/1

SIVEO NIEUWS
2022/1

advertenties advertenties

BEUKERS
A A N N E M E R S B E D R I J F

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

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

Email: beukers.aannemer@planet.nl 
www.aannemersbedrijf-beukers.nl
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!!Voice of 
Siveo 2 nadert 
ontknoping!! 

Drie generaties 
De Kruijf op  
het veld 

Uw reclamebord 
ook langs het 
veld?

Het sterrenensemble van Siveo-2 blijkt niet alleen over enorm 
veel voetbaltalent te beschikken, ook de stemmen van de mannen 
zijn indrukwekkend. Na een spannende afvalrace zijn er nog drie 
finalisten over die strijden om de prijs van Stem van het Team! 
Trainer Theo, een van de juryleden, geniet van zijn sterren: ‘Het is 
mooi om de passie en lust in de stemmen te herkennen, het niveau 
ligt hoog!’ 

Onze pupil Levi de Kruijf speelde op woensdagavond 9 
februari met zijn team de JO-8 de inhaalwedstrijd tegen 
Altior uit Langeraar. Zijn vader, Edwin de Kruijf, is 
leider van dit team en was natuurlijk bij deze wedstrijd 
in, om en langs het veld aanwezig. Maar daar bleef het 
niet bij: zijn opa , Gerrit de Kruijf, fluit met regelmaat de 
thuiswedstrijden van de JO-8 en zo ook deze. Zo staan er 
bij dit jeugdige met grote regelmaat 3 generaties De Kruijf 
binnen de krijtlijnen op de Beemd!
De wedstrijd eindigde in een gelijkspel 5-5.

Bijdrage: 
• Maakkosten bord (indicatie € 260,- excl. BTW)
• Daarna  € 150,- per jaar, eerste jaar gratis

Betaling:
• Eenmalige factuur voor productiekosten reclamebord. 
 De factuur wordt rechtstreeks aan u gestuurd door het
  bedrijf dat het bord maakt i.v.m. BTW aftrek.
• Factuur aan het begin van elk jaar

Afspraak:
• Het bord is en blijft uw eigendom. Na afloop kunt u het 
 reclamebord terugkrijgen voor uw eigen doeleinden als 
 u stopt

Mathijs Brak

Stuur een mail naar pr@siveo.nl 
of bel / app 0625307070

Het niveau is niet het enige wat hoog ligt, het volume is nog sterker 
aanwezig. Zeker wanneer er niet goed meeverdedigd wordt op de 
training, laat veteraan Vermeij zich vaak horen. Al scheldend en tierend 
heeft hij op die manier een plaatsje in de finale bereikt! ‘Iedereen even 
bij de les brengen met zo veel decibel als een langsrijdende vrachtwagen, 
dat is finale materiaal!’, aldus Trainer Theo. 

Ook Max Langerak, de bommenruimer van het elftal, heeft zich bij 
de laatste drie geschaard. Manager Muller, jurylid en tevens amateur-
geluidsdeskundige, is onder de indruk van de kleine Mineur, die 
vooral op zichzelf afgeeft tijdens het voetballen. ‘Al voordat hij de 
bal verkeerd aanneemt of speelt, is hij al te horen. De mannelijke en 
vrouwelijke lichaamsdelen vliegen ons dan verbaal om de oren en dat is 
indrukwekkend!’ Langerak wordt door velen gezien als favoriet, maar 
het gaat heel spannend worden. 

Zeker omdat de laatste finalist de lachers altijd op de hand krijgt. 
Wanneer het in het veld niet naar Mark Heemskerk zijn zin gaat, slaat 
hij om naar de Poolse taal. Allerlei tactieken en bemoedigende woorden 
brult hij dan over het veld. Dat het een en al positiviteit is vermoedt 
uw sportverslaggever in ieder geval, hij heeft geen idee wat Kurwa-
Klaas allemaal loopt te brallen dan.  ‘Op basis van originaliteit behaalt 
Klaas de finale, de fans zullen hem tot het laatste toe steunen!’ Manager 
Muller is zelf ook groot fan en zal onvoorwaardelijke steun bieden. 

Enige opschudding was er wel, nadat naar buiten kwam dat jurylid 
Marvin the Flagman achter de schermen spelers koeien met gouden 
hoorns beloofde, in ruil voor kleine verdiensten. Keeper Sem was een 
van de slachtoffers, die hele dagdelen de ramen heeft staan lappen bij 
The Flag thuis, in ruil voor een goed oordeel. Hij rook onraad toen hij 
broer Mick de tuin zag spitten op de Elzenlaan, en zo besefte hij dat ze 
waren beetgenomen. Als straf zet ‘puntenpakker langs de lijn’ Marvin bij 
de eerstkomende wedstrijd een kist bier neer, dat maakt alles weer goed! 

De winterstop zit er weer op, de trainingen zijn weer begonnen, de 
finale is in zicht. Spoedig zullen er weer wedstrijden gespeeld worden, 
zodat heel het Groene Hart weer van ons vlaggenschip kan genieten! 

~uw sportverslaggeverHART VOOR ZEGVELD & HART VOOR SPORT 

LIJST 1

#1 Job van Meijeren #16 Margriet Vermeij 

advertentie

Stratenvoetbal op 18 juni 
Het is nog een beetje afhankelijk van de ontwikkelingen 
maar het Stratenvoetbal is dit jaar wel weer ingepland,  
en wel op zaterdag 18 juni 2022. 
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hoopt zo dat dit op een normale 
manier georganiseerd kan 
worden ( 18 juni). Vroeger was 
ik best onder de indruk van de 
voetbaltechnieken van Stef Kuijer, 
zelf ben ik ook aanvaller. Hoe 
hij kan lopen en draaien vond ik 
echt mooi om te zien! Mijn grote 
idool binnen de club was m’n 
nicht Kim Streng, ik wilde net zo 
goed worden als haar. Ik kijk heel 
graag voetbal, ook thuis: voor elke wedstrijd gaat de TV aan. Met 
het oog op het aankomend WK zit ik dus goed zegt ze met een 
glimlach.  
Het leuke aan Siveo ? Elke keer voelt het als een soort 
“thuiskomen”. Het ons kent ons clubje, je bent er nooit alleen, 
je hebt altijd wel aanspraak! Wel zou het goed en mooi zijn als 
er meer leden zich in zouden zetten als vrijwilliger. We hebben 
te weinig mensen die echt ‘doorpakken’. Er zijn zoveel dingen 
te doen, er blijven er best wat liggen omdat er geen vrijwilligers 
voor zijn of het zijn iedere keer dezelfde mensen die het dan maar 
weer op zich nemen.  Dus schroom niet en meld je aan bij mij of 
iemand anders van het bestuur om de helpende hand te bieden..  
taken genoeg! 

Nu heeft ze het trouwens even druk met heel andere zaken als 
Siveo: Vrijdag 17 juni is het  groot feest, dan hoopt ze met Patrick 
in het huwelijksbootje te stappen! 

Een mooie en fijne dag toegewenst! 

Margriet Vermeij

woordenboek voor, veel te gezellig. Wel laat ze even weten dat ze 
graag overal over mee wil denken wat betreft het reilen en zeilen 
binnen het team. Ik ben ook iemand die snel de leiding neemt en 
dit alles onder het motto: ‘Je mag zijn wie je bent’. Een anekdote 
die ze wel ff kwijt wil: samen met Gerineke  deed ik mee in het 5e, 
daarin speelden toen o.a. Harry Bonewald en Rene Hoogerbrugge. 
Moesten we spelen tegen veel jongere gasten. Natuurlijk wilden 
we niet onder doen tegen die mannen, Gerineke zette in voor 
een flink schot, bleef ze achter een polletje haken… daar lag ze, 
languit… vreselijk gelachen hierom en het verdere verloop van de 
wedstrijd. We hebben het er nog steeds over.   
 
Cynthia heeft al op heel wat manieren zich ingezet voor Siveo: Op 
de Middelbare school kreeg ze samen met Patrick de opdracht om 
een ‘spellendag’ te organiseren voor alle leeftijdsgroepen binnen 
de jeugd. Dit had een zeer geslaagd resultaat.  
Later begon ze aan een cursus KNVB scheidsrechter en hierbij 
behaalde zij haar licentie om als officiële referee voor de KNVB 
te fluiten. Heel wat wedstrijden leidde zij maar ze kwam tot de 
conclusie dat het toch niet echt ‘haar ding’ was.  
Vanuit school ging ze training geven bij vv Hercules in Utrecht. 
Het uitgangspunt bij de oefeningen die de spelers moesten doen 
was de Womi-training. Nadat zij deze stage afgerond had werd ze 
kort trainster van enkele jeugdteams op de Beemd.  
Nu is ze voorzitter van de Activiteitencommissie en is al bijna 
een jaar bestuurslid van ons cluppie. Hele leuke themafeesten 
heeft ze al georganiseerd: zoals o.a  Hollandse Helden, Apres-
ski en de Olympische spelen. Het darttoernooi, wat helaas nu 
al 2x niet door kon gaan, is elk jaar een succes. Op de plank 
ligt nog de Pubquiz, zodra er weer meer kan en mag wordt dit 
vast en zeker afgestoft en zit  een mooie avond in ’t verschiet. 
Heel voorzichtig komt het stratentoernooi in beeld, iedereen 

Effe een babbeltje  
met Cynthia Verhage 

Voor dit babbeltje heb ik Cynthia Verhage weten te strikken.. 
Ja, zo voelde het wel een beetje. Toen ik haar vroeg of ze 
hieraan mee wilde werken was haar antwoord: “Geen 
ontkomen aan zeker?” Dat rekende ik goed, ze was echt aan 
de beurt om eens in the picture gezet te worden, dat verdient 
ze! Cynthia Verhage, geboren op 13 februari 1992 in Woerden 
en woont nu in Zegveld samen met haar (bijna) man Patrick 
de Jong, ook geen onbekende binnen onze vereniging. Tijdens 
haar studie woonde ze nog een klein jaartje in Nijmegen en in 
Eindhoven. Een klein jaartje schrijf ik… omdat Cynthia elk 
weekend terug kwam op honk om te voetballen. Doordeweeks 
om te trainen en ook om te supporteren bij Patrick op zaterdag 
en bij een doordeweekse wedstrijd. Een echte 12e vrouw(man)! 

“de uitblinker van de wedstrijd”! Zij was trouwens niet de enige 
die elke zaterdagmiddag op de Beemd te vinden was, ook Perry, 
Jeffrey, Stephan en Rick Voorend en Danny Groenendijk waren 
van de partij. Menig partijtjes voetbal werd er gespeeld in de hal, 
wat in die tijd nog een grote zandbak was. 

De sportcarrière van Cynthia begon niet als voetbalster maar als 
turnster. Tot haar 12e maakte zij deel uit van de selectiegroep 
van onze plaatselijke gymvereniging. Toen besloot ze toch om te 
gaan voetballen, dat was al eerder een grote wens van haar maar 
haar ouders zagen dit helemaal niet zitten. Straks zit je vol met 
blauwe plekken of erger, maar niks hield Cynthia meer tegen. 
Ze meldde zich aan bij het geel-blauwe damesteam, dit omdat 
er op dat moment geen meisjesteam was. Gelukkig kwam daar 
snel verandering in  en werd er een meisjesteam gecreëerd, olv 
Dick en Karin Fierens en trainer Ruud Vermeij werd een hecht 
team gevormd. Nog steeds is er bijna maandelijks contact met 
de meiden die daarin gestart zijn. Alleen ik ben de enige van 
de bups die nog elke week mijn voetbalsloffen aantrekt. Het 
vriendinnenteam met o.a. Monique Hoogendoorn,Talitha Vermeij, 
Bea van Amerongen, Astrid Brak, Mariska Bunnik, Denise Plijter, 
Marijke Vianen, Ieke Noyon, Diana Kastelein, Angela de Jong, 
Ivanka Fierens en Karlijn Fierens werd winterkampioen.  

Nu speelt Cynthia in Vrouwen 1, een bijzondere mix, het 
leeftijdsverschil is best groot, de jongste is rond de 15 jaar en de 
oudste 40. Ik zit er zo’n beetje tussenin. Geen malheur, vertelt ze, 
ondanks het aardige verschil is de groep hecht en valt er niemand 
buiten de boot. Ook vanuit dit team heeft Cynthia weer hechte 
vriendschapen gesloten met enkele speelsters. Elk halfjaar is er 
wel een gezamenlijk uitje, hierbij proberen zij ook hun sponsoren 
Hans van der Knaap, Aad van Vliet, en eetcafe “de halve Maan” 
te betrekken. Binnenkort staat er een etentje op de agenda bij 
Elly en Aart. Stoppen met “het spelletje” komt nog niet in haar 

Cynthia werkt als psychomotorisch therapeut met kinderen en 
jongeren. Dit zijn kinderen/jongeren met allerlei verschillende 
psychische problemen. Je kan denken aan kinderen en 
jongeren met ADHD, autisme, depressie, suïcidale gedachten/
pogingen, eetstoornis, enzovoort. Door het inzetten van sport 
en spel probeert Cynthia het kind en/of het hele gezin binnen 
de therapie te helpen en te ondersteunen om hun (gedrags)
problemen onder controle te krijgen, zowel kindproblematieken 
als gezinsproblematieken. Een soort non-verbale psycholoog, 
psychologen proberen met praten een oplossing te vinden, 
ik behandel door het observeren van de gedragingen tijdens 
bewegen, sport en spel. Meestal komen ze via een huisarts, GGZ- 
instelling of gemeente bij haar terecht. Haar werk bevindt zich 
een aardig stukje buiten Zegveld: in Den Haag en Zoetermeer. 
Privè en werken is echt gescheiden… althans soms komt het 
toch dichter bij elkaar dan je denkt, zo stond er een wedstrijd 
in s’ Gravenzande op ’t programma bij het 1ste, waar mijn werk 
zich bevindt, dan komt het toch heel dichtbij. De wedstrijd werd 
afgelast, maar Cynthia vertelt dat zij langs de zijlijn had gestaan 
om het vlagenschip aan te moedigen.  

Van jongs af aan komt Cynthia al bij Siveo, als heel klein 
supportertje ging ze op zaterdag mee in de kinderwagen naar ons 
cluppie om haar vader die in het 1e speelde te zien voetballen. 
Zeker geen onverdienstelijke speler, hij is te vinden in de hogere 
gelederen op  de lijst van de “topscoorders  allertijden “. De laatste 
wedstrijd die Martien speelde in ons vlaggenschip was met Chris 
de Graaf als trainer. In die tijd speelde Martien inmiddels al in het 
4de elftal, maar hij werd de zaterdag geselecteerd voor het 1ste 
omdat er door omstandigheden een krappe selectie was. Papa 
mocht op een goed moment als invaller het veld op. Mijn broertje 
Marco was ‘pupil van de week’, ome Flip “kocht Marco om” als 
hij papa zou kiezen als ‘ man of the match’ zou hij 50,- krijgen.. 
Je snapt het al: Marco was na de wedstrijd 50,- rijker en Martien 
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weer even bij te praten. Gelukkig kwam Theo uiteindelijk weer 
vaak bij SIVEO, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 
Bij het verkrijgen van de voorzittershamer was Theo wel één van 
de eersten om mij te feliciteren. Op zijn eigen karakteristieke 
betrokken wijze.

De scheidsrechtersfluit moest helaas aan de wilgen worden 
gehangen door een ernstig infarct. Hier is hij bovenop gekomen 
en uiteindelijk stond Theo weer elke week langs de lijn van onze 
hoofdmacht. Het laatste jaar was het zelfs dubbel genieten, want 
hij ging ook graag kijken bij Collin. 
Op zaterdag lekker het eerste kijken om in de derde helft 
de wedstrijd te analyseren, of over vroeger te praten. Over 
SIVEO, KNVB fluiten, kampioenschappen, Zegveld of onze 
familiebanden. Het kon over van alles gaan eigenlijk, lekker 
gezellig een biertje drinken en kletsen over van alles en nog wat. 

Of gewoon met voetbalvrienden naar het standenbord kijken om 
tevreden te constateren dat het goed ging met SIVEO 1.

In onze ogen was dat Theo ten voeten uit. Wij zullen hem missen 
en wensen Annemarie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Eric van den Hoeven

ook de pupil van de week en de wedstrijdprogrammaboekjes. 
Niets was te gek voor hem als het om ons cluppie ging. Het eerste 
was een uithangbord en daar deed Theo alles voor.  
En dan te bedenken dat in die jaren zijn zaterdagen volledig bezet 
waren. Want dochter Fenke was gaan voetballen en die kon zich 
uitstekend meten met de jongens uit haar team. Dus stond Theo 
ook ’s ochtends als leider langs de lijn, veelal glunderend van trots. 

Onder Chris de Graaf ging Theo onvermoeibaar verder met zijn 
hobby. Dinsdag, donderdag en zaterdag masseren, maar ook een 
extra dag was geen problemen. Chris zegt ook niet voor niets: 
Theo had echt een gouden hart. 
Dat vat eigenlijk wel alles samen en zo zal SIVEO Theo ook 
herinneren. Maar koppig kon hij ook zijn en daardoor hebben wij 
hem een tijdje niet meer bij de club gezien. Maar dat wilde niet 
zeggen dat hij zijn geel-blauwe hart kwijt was.

Theo ging weer fluiten voor de KNVB en dat deed hij met verve 
want bij alle verenigingen waar wij komen spreken ze positief over 
zijn fluitkunsten. Iets wat hij zelf overigens ook graag deed. 
Theo bezocht ook enthousiast onze klaverjasavonden, samen met 
zijn maat en neef Dick. Het was altijd erg gezellig om met of tegen 
Theo te spelen. Regelmatig hadden wij aan Theo gevraagd ook op 
zaterdag weer bij SIVEO te komen om na zijn gefloten wedstrijden 

In memoriam, 
Theo van Rossum
Theo en SIVEO gingen hand in hand, Theo is 45 jaar lid 
van onze vereniging geweest. Theo was door vrienden, 
waaronder neef Dick, al op 17-jarige leeftijd betrokken 
geraakt bij ons cluppie en dat geel-blauwe virus is hij 
nooit meer kwijt geraakt. Ondanks het feit dat Theo  
geen lange actieve voetbalcarrière heeft gehad.
Ik zie Theo bij mijn persoonlijke herinneringen aan 
SIVEO altijd gelijk voor me. Dat komt ongetwijfeld 
door de foto van het eerste kampioenschap van SIVEO 
in 1969. Vol trots zittend aan het stuur van de trekker 
om ons eerste elftal op de platte kar door het dorp te 
rijden. Ik was daar niet bij, maar die foto geeft voor mij 
het ultieme SIVEO gevoel weer. Dat ultieme SIVEO 
gevoel had Theo zeker, vanaf het begin af aan was hij 
enthousiast betrokken bij SIVEO 1. 

Een paar jaar voor ons derde kampioensjaar was Theo weer 
betrokken geraakt bij SIVEO 1. Nu als leider/verzorger van SIVEO 
1. Bij elke training van het tweede en derde stond hij te kijken, 
speurend naar potentiële versterkingen voor 1. Na de training 
stapte hij steevast op de spelers af om hen te enthousiasmeren 
voor het eerste. 

Iets waar Theo erg goed in was, want nog geen jaar later beleefde 
SIVEO het derde kampioenschap met een fantastisch team. 
Waarbij Theo een heel groot aandeel had in de onderlinge sfeer. 
Een topjaar onder trainer John Zonderop, die Theo typeert als een 
betrokken en warme persoonlijkheid. Een steunpilaar die hij graag 
bij zijn staf had.  
Een overvolle kantine met zanger Hugo, daar genoot Theo van. 
Enorm gedreven kon hij van enthousiasme ook zeer emotioneel 
worden als het over de mooie momenten van ons cluppie ging. 
Daar plaagden we hem graag mee, maar eigenlijk vonden wij 
die diepe betrokkenheid ook erg mooi om te zien. In die jaren 
omarmde Theo ook veel initiatieven rond de selectie, waar hij zich 
echt in vastbeet. Trouw aan Geel Blauw om mee te beginnen, maar 

Bij het tweede SIVEO kampioenschap was Theo als grensrechter 
direct betrokken bij het eerste. In die tijd op de Hoofdweg vond 
Theo graag de gang naar onze gezellige houten kantine. Theo 
genoot er altijd van om de jeugd een beetje op stang te jagen. Als 
daar dan vervolgens reactie op kwam vond hij dat alleen nog maar 
mooier. Met een vrolijk grijnzend gezicht, waarmee Theo vaak bij 
SIVEO was te vinden, stond hij dan te genieten.

Ondertussen had Theo samen met Dick ons clubblad gestalte 
gegeven en was ook al snel betrokken geraakt bij activiteiten die 
plaatsvonden om geld in het laatje te brengen voor de nieuwe 
accommodatie. Zo was hij één van de drijvende krachten achter 
de SIVEO bazaar en de grote verloting. 
SIVEO maakte een grote ontwikkeling door in deze jaren en juist 
in die fase stapte Theo ook in het bestuur en nam het secretariaat 
op zich. Deze rol vervulde hij enthousiast en gedreven, in deze 
periode werd ook de overgang naar De Beemd gerealiseerd.  
Half jaren 80 ging Theo voor de KNVB fluiten. Maar hij nam 
uiteraard nog wel bij vele vriendschappelijke potjes van Siveo de 
fluit in handen. 
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Kunnen de vedetten van Siveo-4 
nog wel echt het verschil maken?

Het To-do lijstje 
blijft bezet !!

Het is al langer bekend. Siveo-4 heeft een aantrekkingskracht 
op de geel-blauwe vedetten van weleer. Ook dit seizoen 
signaleren we weer wat selectiespelers die de ongetwijfeld heel 
interessante aanbiedingen niet hebben kunnen weerstaan. 
Zo is tijdens de zomertransferperiode al Danny Groenendijk 
bezweken voor een heel aanlokkelijk aanbod en in de 
wintertransferperiode volgde ook Patrick de Jong. Tussendoor 
werden voor een prikkie bovendien nog Stephan Voorend – 
een groot risico overigens, want is hij wel fit? – en vooral  
wat extra routine opgepakt door Martin Biemond (46) en  
Eric Smit (54) van het reserveteam los te weken. 

Het To-do lijstje van onze “huis, tuin en keuken“ vrijwilligers is geen 
dag leeg geweest tijdens de Corona maatregelen en het “jongt” elke keer 
toch weer aan! Na het laatste clubblad konden  er diverse dingen worden 
afgevinkt… het project keuken is af! Het resultaat mag er zijn: een 
mooie  en praktische werkruimte. De koelcel is verplaatst, daardoor is er 
opbergruimte gecreëerd. De voorraad heeft een andere plek gekregen en 
de verwarmingsketel hangt in een afgeschermde ruimte. De geluids- en 
muziekinstallatie doet het weer uitstekend en dat is echt super fijn! 

De match tegen Be Fair leek na een 2-0 voorsprong dan ook uit 
handen te glippen toen Siveo-4 er doorheen leek te zitten en de 
2-2 moest toestaan. Tot de recente aankoop Patrick de Jong zich 
nu al volledig uitbetaalde. Met een gespleten pass over zo’n 50 
meter – we weten het: een keurmerk van de Meijenaar - bereikte 
hij Wiljo Fierens die vervolgens genadeloos toesloeg.  En dus toch 
met 3-2 een driepunter.

Zo bleef Siveo-4 nog altijd de kansen in eigen hand houden.  
Er staat immers nog de dubbel tegen Rohda op het programma. 
En de makkers gaan zich daarop gedegen voorbereiden 
met onder meer een teamuitje naar FC Utrecht. Nog verder 
professionaliseren en altijd goed voor de teambuilding. Met steun 
van de vedetten en de na Corona weer toegestane aanhang weet 
je het dan maar nooit of Rohda kan in het nauw worden gebracht. 
Dan is het wel te hopen dat de Booster bij onze geel-blauwen in 
die wedstrijden nog niet is uitgewerkt.

Dick van den Hoeven

En gaat Siveo-4 daarmee dan echt een gooi doen naar de titel? 
Dat is zeker niet vanzelfsprekend. Zij hebben namelijk een 
gedoodverfde kampioen in hun midden. Het team van Rohda 3 
lijkt niet te kloppen. De Borefters hebben nog slechts één remise 
hoeven toe te staan en lijken ook de Coronapauze goed te hebben 
doorstaan. Zij startten zaterdag j.l. met een monsterzege van 11-0 
tegen Rijnstreek 2 (feitelijk notabene het standaardteam van de 
Nieuwenbruggers). 

Wat stelt Siveo-4 daar in 2022 tegenover? Het uiterst strenge 
trainingsregime van de afgelopen winter – de leiders Aartjan 
en Kjell hadden een professioneel schema opgedragen - lijkt 
zijn vruchten nog niet af te werpen. Het waren de afgelopen 
weken immers wat moeizame zeges tegen Oudewater en Be Fair. 
Misschien wat overtraind? 

Enig excuus is wellicht dat beide tegenstanders nog wat meer 
routine in het team hadden verzameld en spelers van die leeftijd 
hebben natuurlijk ook al wat langer profijt van de “Booster”. 

Vervolgens is de elektra-installatie gekeurd en hierbij kwam boven water 
dat er wat aanpassingen nodig waren en dat er enkele zaken aan vervanging 
toe waren. Alles wat met elektra te maken heeft in de kleedkamers 
is vervangen en er is besloten om led verlichting met een sensor aan 
te brengen. Nu we toch bezig waren met leidingen enz. worden de 
buitenlampen ook gelijk vernieuwd. Ton van Westerop was de grote motor 
achter deze klussen. 
 
De winterperiode is ook de tijd dat er “gehout” wordt op de Beemd. Dit jaar 
waren de bosschages rond het 2e veld aan de buurt, Cees Methorst, Jaap 
Muller en Jan de Kruijf droegen hieraan hun steentje bij. Jan had enkele 
collega’s gecharterd die de takken en stronken direct door de versnipperaar 
deden, dus het opruimen was in een ommezien van tijd gebeurd. 
 
Mocht er dan niet gevoetbald en met mate getraind worden,  de dagelijkse 
en wekelijkse klusjes blijven toch doorgaan: Mollen trekken zich niks aan 
van alle Covid perikelen en steken zo nu en dan de kop op langs de velden. 
Jammer voor hen, Jan de Kruijf is denk gek op die zwarte beestjes want hij 
doet er alles aan om ze te vangen wat hem nog aardig lukt ook! Jaap zorgt 
ervoor dat elke week de lijnen netjes getrokken zijn  op de velden en dat 
lukt hem weer prima met zijn nieuwe krijtkarretje. Cor is de ballenman, 
geen bal wordt overgeslagen bij zijn wekelijkse controle, zit er teveel lucht 
in dan laat hij dit eruit lopen en de zachte exemplaren pompt hij op. Leo 
zorgt ervoor dat trainingshesjes, thee- en handdoeken na gebruik weer fris 
in de kast komen. 
 
Waar zou Siveo zijn zonder deze ijverige vrijwilligers? Je moet er niet aan 
denken dat ze weg zouden vallen (net zoals de vele anderen die de handen 
uit de mouwen steken voor ons geel-blauwe cluppie). Het zou heel mooi 
zijn als er wat aanwas zou zijn voor dit clubje “dagelijkse werkers”. Ze 
worden er niet jonger op, allen hebben de leeftijd van 75 jaar bereikt en 
hebben aangegeven dat het fijn zou zijn als er wat mensen bij komen  om te 
assisteren….

Zie je hier een kans voor je liggen? Of wil je info? Schuif aan, elke morgen 
is er om 9 uur koffie en je krijgt tekst en uitleg over de To-do dingen!

Margriet Vermeij
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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 
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Coen van Oostrum 
Als een van de doorgewinterde en meest ervaren spelers in het veld 
probeert hij elke aanvaller te slim af te zijn. Dit komt omdat hij het niet 
moet hebben van zijn snelle reactievermogen. Zonder Coen zou het team 
uit elkaar vallen. Om de simpele reden dat hij zichzelf bekroond heeft als 
penningmeester van de groep, wat hem het voorname recht geeft om na de 
wedstrijd de consumpties te halen voor het team. 

David Vermeij 
Met gemiddeld 15 speelminuten per seizoen is David bekroond als de Arjan 
Robben van Zegveld. Vaak geblesseerd, maar als hij meedoet dan schittert 
hij weer op hoge snelheid langs de zijlijn. Op de zaterdagen zorgt hij in het 
algemeen voor de muzikale ondersteuning. 

Davy Lekx 
Zoals de meeste spelers bij het 5e is Davy chronisch geblesseerd. Daarom 
wordt hij ook gerekend als vaste supporter van het team. Zo heeft het 
team toch het gevoel dat er soms fans langs de lijn staan en dat zij worden 
aangemoedigd. 

Huibert Brak 
Huibert is onze stormram op het middenveld, waarbij hij door zijn 
loopvermogen ook regelmatig in de buurt van de 16-meter van de 
tegenstander komt. Met de bal aan de voet kapt Huibert met gemak enkele 
spelers uit, maar doorgaans probeert hij net een mannetje teveel uit te 
kappen waardoor rendement doorgaans uitblijft. Ook kennen wij inmiddels 
‘Huiberts kwartiertje’, aangezien hij bij thuiswedstrijden nog weleens wat 
later dan het geplande tijdstip op de Beemd verschijnt. 

Kevin van der Meer 
Het is niet makkelijk om met dubbele namen in een voetbalteam te 
spelen. Gelukkig hebben wij in het veld nagenoeg geen last van deze 
naamsverwisseling. Kevin van der Meer is namelijk vooral aanwezig voor 
de gezelligheid en daarmee accepteert Kevin het gebrek aan speelminuten. 
Toch weet hij menig aanvaller te verrassen met een perfect uitgevoerde 
sliding om de aanvaller af te stoppen. 

Pim van Oostrum 
Met trots draagt Pim de aanvoerdersband van Siveo 5. Hiermee is Pim zo 
content dat hij met de aanvoerdersband om de arm onder de douche is 
aangetroffen. Vanuit zijn positie op mid-mid probeert hij in elke zone van 
het veld zijn bijdrage te leveren en het spel op tactische wijze te verleggen. 
Daarbij komt Pim zijn loopvermogen en tomeloze inzet. Ongeacht het 
verloop van de wedstrijd scoort Pim altijd een 7. 

Robin Breedijk 
Een betrouwbare sluitpost pakt in een seizoen een aantal belangrijke 
punten in de strijd tegen degradatie. Een vluchtige blik op de ranglijst 
doet daarom al snel blijken dat wij over zo’n sluitpost geen beschikking 
hebben.  De wijze waarop Robin het doel verdedigd is afhankelijk van hoe 
hij ’s morgens is opgestaan. In sommige wedstrijden staan wij verbaasd van 
katachtige reflexen van Robin. Een week later kan Robin verschalkt worden 
door een rolletje in de hoek.

Rogier Boer 
Nog voordat de overstap naar Siveo volledig was beklonken maakte 
Rogier zijn eerste speelminuten bij het vijfde. Bij gebrek aan linksbenige 
verdedigers veroverde Rogier al snel een basispositie op de linksback 
positie. Hier bestormt Rogier de linkerflank als een moderne fullback, 
echter scoort hij vaker een onnodige gele kaart, dan een assist of een goal.  

Timen Klein 
Het is een ongekende luxe om te kunnen beschikken over twee keepers bij 
het vijfde. Met zijn imposante postuur is Timen ijzersterk in de één-op-één. 
Daarnaast beschikt Timen over een verre uittrap, waarmee de aanvallers 
regelmatig worden gelanceerd. Helaas wordt met enige regelmaat het 
zwakke punt van Timen ook blootgelegd. Hoge ballen in de zestienmeter 
zorgen vaak onnodig voor grote problemen.

Tom Kuijf 
Het speelplezier van Tom is vergelijkbaar met het plezier van de puppies, 
elke zaterdagochtend om 9 uur. Op de trainingen laat Tom tegenwoordig de 
mooiste dingen zien, waarin hij regelmatig iedereen weet te verrassen met 
een technisch goed uitgevoerde hakbal. De overstap van het trainingsveld 
naar het veld op zaterdagmiddag is voor Tom nog een uitdaging, waarbij 
Tom het overzicht op het volledige veld nog wel eens dreigt te verliezen. 

Wesley de Jong 
Voor iedereen die met Wesley in de jeugd heeft samengespeeld moet de 
uitspraak “Een goede voetballer kan op elke positie uit voeten” herkennen. 
Dat is ook precies de reden dat Wesley bij ons een vaste positie centraal 
achterin heeft. Een goede positie voor Wesley, die vanuit achterin het gehele 
team probeert te coachen en te motiveren. Deze verbale uitspattingen 
willen nog weleens omslaan als hij zijn stem verheft, zeker wanneer de 
scheidsrechter hier niet van gediend is, belandt Wesley nog weleens 
vervroegd naar de zijlijn.  
 
Yaniek Heemskerk 
Als we het over gezelligheid hebben, dan is Yaniek van de partij. Speelt 
vooral bij Siveo voor de sociale contacten en neemt derhalve genoegen met 
gereduceerde speeltijd. Binnen het veld is hij bruikbaar op elke positie en 
zelfs als doelman heeft hij zijn waarde bewezen. De talenten van Yaniek 
hebben veel raakvlakken met de talenten van Bryan, vooral buiten het veld 
sterk. 

Yusuf Paklaci 
Enkele jaren geleden maakte Yusuf een schokkende transfer en verruilde 
Woerden voor onze prachtige dorpsvereniging. In zijn eerste seizoenen 
maakte Yusuf, als technische en snelle buitenspeler, het de tegenstanders 
lastig, echter beginnen voor Yusuf aan langzaamaan de jaren te tellen. 
De explosiviteit in zijn acties begint af te nemen, waardoor hij minder 
beslissend is dan enkele seizoenen geleden.

Door het wegvallen van het derde elftal en het doorstromen van de oudste 
jeugdteams naar de senioren beschikken we, naast deze vaste waardes van 
het vijfde, dit jaar ook over een hoop jeugdige talenten. Helaas ontbreekt 
het nog aan de nodige wedstrijden om voor ieder van hun een beschrijving 
toe te voegen. Wij hopen een warm bad te vormen voor deze talenten, zodat 
ze in de komende seizoenen ook kunnen uitgroeien tot een vaste waarde 
bij het vijfde! Wij beloven om aan het einde van het seizoen ook de rest van 
onze selectie introduceren.

Vriendelijke groeten van jullie vrienden van Siveo

Marcel van Dam (coach)  
Elke zaterdag staat Marcel weer aan de zijlijn om zijn talenten te coachen. 
Gewapend met in zijn linkerhand ‘het grote boek’ met de opstelling, de 
wissels en het tactisch aanvalsplan. In zijn rechterhand het kenmerkende 
broodje kroket, eigenlijk het hoogtepunt van de zaterdagmiddag van de 
coach. Eerlijk gezegd begrijpen wij dat volledig, want voor het goede 
voetbal is hij geen coach geworden.  

Bryan Burggraaf 
Bryan is de generaal van Siveo 5. Tenminste, als dit aan hem gevraagd 
wordt. Natuurlijk zit hierin wel een kern van waarheid. Bryan is altijd 
betrokken en altijd aanwezig. Daarom speelt hij een belangrijke rol voor 
Siveo 5 in de kleedkamer, als wisselspeler en in de kantine. Vooral in de 
randzaken dus een belangrijke speler, die doorgaans meer minuten maakt 
aan de bar dan op het voetbalveld.

Liefde voor de sport! Een eerste 
introductie van de spelers bij Siveo 5

Voor onze jongens maakt het niet uit. Kwart over vier op een gure 
zaterdagmiddag, terwijl de temperatuur het vriespunt nadert en de 
lampen op het zestiende veld van ARC worden ontstoken. Ondanks 
de barre omstandigheden komen de talenten van Siveo 5 lachend 
het speelveld op. Ja, dat moet de liefde voor de sport zijn. Voor de 
jongens van het 5e overigens geen uitzonderlijk scenario. Al eerder 
dit seizoen speelden we op 10 uur in de ochtend op het tweede veld bij 
Sportief. Graag stellen wij de talenten van Siveo 5 aan jullie voor, maar 
natuurlijk doen we dat bij Siveo 5 op licht cynische wijze, want naast 
het gebrek aan voetballend inzicht, conditie en inzet is er nog genoeg 
over deze talenten te vertellen. 

Beste leden, 
ouders, supporters, 
wie helpt ons?
Graag brengen wij het volgende nogmaals onder jullie 
aandacht en we hopen dat jullie ons echt uit de “brand” 
gaan helpen!

Al dikwijls is de oproep om barvrijwilligers gedaan:  
zowel op de ochtend als op de middag zijn er niet  
ingevulde bardiensten.

Doe mee en meld je bij 
Margriet Vermeij, tel 06-21807560
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         Uw adviseur voor 

uw  

verzekering  

&  

hypotheek 

Plantsoen 6a 

3441 EL WOERDEN 

info@debruijnadviesgroep.nl(0348) 691768 
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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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Pupil (naam)

Wedstrijd

Datum

Eindstand

Balsponsor

Jouw team/leid(st)er

Jouw positie

Leukste positie

Favoriete club

Favoriete speler

Favoriete speler Siveo

Man of the match

Leukste op pupillendag

Leukste moment 
wedstrijd

Gescoord als pupil

Hobby’s

Favoriete eten

Wil je verder nog  
iets vertellen?

Erik Lenssinck

Siveo 60 - Zevenhoven 

2 oktober 2021

1-1

Bolton Bouw

Luuk Bregman & Jasper de Kruijf

links midden 

links midden 

Ajax 

Dusan Tadic

Luuk Bregman 

Teun Vroege

de wedstrijd 

de 1-0 voor Siveo

ja rechts in het midden 

voetballen, gamen,  tennissen 

patat & pizza

hele leuke dag en zeker een 
aanrader, ook leuk dat ik op de 
teamfoto sta

Nesri Sarrou

Siveo ‘60  - NSV’46                    

30 oktober 2021

2 - 2

Patrick van den Hoeven Transport

Luuk Bregman & Jasper de Kruijf

centraal achterin 

links 

Fc Utrecht 

Kylian Mbappé Lottin

Luuk Bregman

Ricardo Würsten

warming up 

scoren  

rechts onder 

voetballen

spareribs

leuke club/leuke mensen 

Toby van Ginkel 

Siveo 60 - Nicolaas boys

16 oktober 2021

0-3

Patrick van den Hoeven Transport 

Luuk Bregman & Jasper de Kruijf

centrale verdediger

centrale verdediger

Ajax 

Dusan Tadic

Erik Streng 

Erik Streng

het scoren na de aftrap 

Erik Streng die een aantal keer de 
bal wist te houden 

ja zeker !!

voetballen & buiten spelen  

poffertjes 

ik vond het heel leuk ! bedankt.

Jasper Meijers 

Siveo 60 - Zwammerdam 

20 november 2021

1 - 0

Klusbedrijf Verhage

Luuk Bregman & Jasper de Kruijf

rechts aanval 

links of rechts aanval

Ajax 

Antony Matheus dos Santos

Lucas Vermeij

Erik Streng

mijn doelpunt 

de goal van Siveo 1-0 

ja 

voetballen & F1 kijken 

patat & macaroni

nee

Jurgen Würsten

Siveo ’60 - Linschoten

27 november 2021

3-1

Sporthuis.nl

Luuk Bregman & Jasper de Kruijf

mid-mid

mid-mid

Ajax

Dusan Tadic 

Ricardo & Joëlle Würsten

Gerwin Verlaan

scoren in het doel 

vechtpartij/opstootje na rode 
kaart tegenstander

Ja door zijn beentjes 

voetballen 

patat

het was een leuke dag

Pupillen 
van de 
week 
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