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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

van de redactie
Wat we allemaal zo vurig hoopten lijkt 
(bijna) toch weer te kunnen. Na twee 
moeizame Coronaseizoenen zijn we weer 
massaal op de Beemd. Niet alleen om het 
geliefde spelletje te spelen maar ook weer om 
in een gezellig sfeertje de sociale contacten 
aan te halen. Het gebeurt bovendien nog in 
een entourage waar onze vlaggendragers  
een waardevolle bijdrage aan leveren.  
Wat heerlijk om de frisse uitstraling van 

de jongens gade te slaan. En dan volgen er ook nog resultaten die 
er zijn mogen. We lijken nauwelijks meer voor de topclubs onder te 
doen. Een pluim voor de hele equipe van coach Koos van Zoest en zijn 
secondanten. Deze weken stond één van de coryfeeën het meest in de 
belangstelling. Dat was goalie Eric Streng, die inmiddels alweer zijn 
300e competitiewedstrijd voor Siveo-1 speelde. Terecht kreeg hij een 
bloemenhulde, met uiteraard aandacht in dit Siveo Nieuws.

Heel leuk was het natuurlijk ook dat we de eerste kampioenen van 
het seizoen konden verwelkomen. Siveo JO13 pakte in een uiterst 
spannende pot de titel. De jongens van Luuk Bregman en Jasper de 
Kruijf gingen op de Beemd echt uit hun dak. En zij lieten vervolgens 
heel Zegveld meegenieten met een luidruchtige rondrit op een mooi 
versierde geel-blauwe kar.

Verder in dit Siveo Nieuws:
- veel aandacht voor het komende Stratenvoetbal op 1 juni, eindelijk 
weer mogelijk in volle omvang
- indrukken van de Jeugdbingo op de Beemd met nieuwe Bingomasters
- de toppers van de JO7-1, die zich nadrukkelijk in de kijker spelen als 
“de toekomst van Siveo”
- de start van het Puppievoetbal, met weer een nieuwe lichting
- een babbeltje met ons sponsorclubje “Trouw aan geel-blauw”

We rekenen op sfeervolle geel-blauwe slotweken van het seizoen. Met als 
grote uitsmijter het Stratenvoetbal met de strijd om de penalybokaal.

We hopen jullie allemaal op zaterdag 18 juni te treffen op de Beemd. 

Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

Deadline volgende inleverdatum:

23 juni 2022

van de voorzitter
In deze fase van het seizoen naderen  
alle competities hun ontknoping.  
Het was wederom een raar seizoen met 
de corona break. Maar gelukkig hebben 
we nu wel alle wedstrijden kunnen 
spelen, ondanks de vele verplaatsingen 
bij vele competities.

Van harte gefeliciteerd JO13-1 met 
jullie behaalde kampioenschap in de 

voorjaarscyclus. Ook hulde aan de begeleiding en vrijwilligers die 
een schitterende kampioenskar hadden opgetuigd. Kampioen wordt 
je niet zomaar en hier zullen de spelers hun hele leven met plezier op 
terugkijken.

Ook met ons vlaggenschip gaat het na de winterstop prima. Enige 
dompers waren de verliespartijen tegen Rohda en VEP, maar 
blijkbaar heb je tegenslagen nodig om verder uitstekend te presteren. 
De spelvreugde en inzet spat er vanaf bij de mannen en inmiddels 
zijn ze opgeklommen naar de top 5 met uitzicht op de nacompetitie.

Vlak daaronder presteert het tweede na de winterstop ook steeds 
beter. De punten worden met veel inzet bij elkaar gesprokkeld met 
af en toe nog onfortuinlijk puntverlies. Weinig teams krijgen zoveel 
penalty’s tegen in één competitie, maar ze weten telkens weer de rug 
te rechten.

Ook de VR-1 begint punten te sprokkelen en vindt aansluiting bij de 
andere teams. Ook bij de dames ontbreekt het niet aan de inzet en 
het enthousiasme. Zouden de teambuildingsactiviteiten daar aan ten 
grondslag leggen? Volgens mij werkt dat altijd positief.

Niet alles is rozengeur en maneschijn, want bij de bardiensten 
komen wij echt ’s middags in de knel. Hier wordt met spoed voor 
komend seizoen barmedewerkers gevraagd! Met het huidige team 
komen we handen tekort. Meld je aan, dat mag ook als koppel zijnde, 
voor de bardienst van 13-17 uur voor 5 á 6x per seizoen. Je zou 
iedereen hier een groot plezier mee doen.

By the way, vergeet niet 18 juni in je agenda te reserveren voor het 
straten voetbal en 24 juni voor de vrijwilligersavond. Na 2 jaar 
afwezigheid kunnen beide activiteiten weer plaatsvinden.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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Eric Streng gaat over  
de 300 wedstrijden !!

De voor Siveo zo belangrijke goalie Erik Streng speelde 
zaterdag 2 april bij NSV zijn 300e competitiewedstrijd voor 
Siveo-1. Een mijlpaal waar we graag even bij stil staan.  
Hij komt daarmee in de top-5 uit de Siveogeschiedenis, in een 
illuster rijtje achter Hans Verhage (394), Gijs Breedijk (368), 
Martin van den Hoeven (333) en Bennie Muller (303).  Erik 
werd daarvoor op de Beemd in het zonnetje gezet na afloop 
van zijn 302e duel, met de 6-1 overwinning tegen Bodegraven. 

Erik startte op 6-jarige leeftijd in het seizoen 1992/1993  
(zie ook foto).  
Zijn debuut in Siveo-1 was op 4 november 2006 bij Siveo-
Oudewater 0-0 (hij hield bij die gelegenheid dus meteen de 0).  
De eerste seizoenen duelleerde hij steevast met John-Michael Bul 
om een plek in de hoofdmacht. 
De laatste 12 seizoenen heeft Erik nauwelijks een wedstrijd 
meer gemist. Zijn wedstrijdenaantal zou uiteraard al hoger zijn 
uitgekomen als de afgelopen seizoenen niet Corona roet in het 
eten had gegooid.  
Wij merken vaak dat Erik ook bij onze tegenstanders hoog in 
aanzien staat en tot de meest aansprekende goalies van de afdeling 
wordt bestempeld. 

Volstrekt terecht dus dat hij ter gelegenheid van zijn 300e 
wedstrijd in de schijnwerpers is geplaatst.

Dick van den Hoeven

Siveo-1 zet heel knappe serie neer!
De Siveo-hoofdmacht is na de winter aan een heel knappe serie bezig  
en lijkt op het moment van schrijven zelfs nog kansen te hebben voor 
een plek in de nacompetitie. Het lukt Siveocoach Koos van Zoest en  
zijn technische staf om de jongens steeds beter te laten functioneren, 
ook tegen teams uit het rechterrijtje. Zo werden de afgelopen weken 
Sportief en Bodegraven met respectievelijk 7-3 en 6-1 als het ware de 
oren gewassen. Ook NSV werd er op eigen terrein met 0-3 heel knap 
onder gehouden en het altijd pittige duel bij runner-up Zwammerdam 
bleef na een enerverend duel in evenwicht (1-1). 

Vol verwachting keken we de 30e april dus uit naar de kraker tegen 
koploper SC Woerden. En de jongens maakten de verwachtingen  
volledig waar. De Woerdenaren werden met open vizier tegemoet getreden 
en het leek vooral in de 2e helft een kwestie van tijd om toe te slaan.  
De bevrijdende treffer bleef echter uit en zowaar werden we in de slotfase 
nog op een uiterst schlemielige nederlaag getrakteerd (2-3).

Een grote domper, maar alles blijkt deze competitie echter mogelijk.  
De veerkracht van onze geel-blauwe vlaggendragers lijkt groot en dus 
rekenen we op nog een aantal mooie duels. En zij krijgen daarbij  
uiteraard ook de steun van onze trouwe aanhang.

Dick van den Hoeven
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Siveo-2 gaat voortaan 
alleen de laatste  
5 minuten spelen!

Er is altijd wel werk op de Beemd 
De wedstrijd is nog maar net afgelopen of hij is alweer attent bezig. 
Leo Pouw ruimt de vlaggen op. Zo is er altijd wel wat te doen.  
En dat ziet vooral Leo. PLUIM.

Dit zijn
de helden 
van de JO13

Van de laatste 6 wedstrijden van het sterrenensemble van de Beemd 
werden er 5 in de slotfase van de match beslist. Manager Muller 
is dan ook wel klaar met die eerste 85 minuten, waar de uitslag 
nagenoeg altijd gelijk is. ‘Beter even 5 minuutjes vlammen, dan 
onszelf de pleuris in rennen voor Jan met de korte Achterplasser.’  
Het voorstel wordt zo spoedig mogelijk bij de KNVB neergelegd

Jochem: De betrouwbare sluitpost. Met cruciale reddingen heeft hij 
meermaals het team op de been gehouden gedurende het seizoen.

Owen: De vaste waarde aan de rechterkant. Altijd betrouwbaar in het 
uitschakelen van aanvallers het hele seizoen lang.

Toby: De vuurvreter achterin. Wanneer de ballen door de verdediging 
komen staat hij altijd paraat om het balbezit terug te winnen.

Nesri: De speler met een befaamde traptechniek. Achterin zorgt hij 
altijd voor een verzorgde opbouw naar voren.

Lorenzo: De superback op links. Voor het team een belangrijke speler 
met zijn snelheid op de linkerkant.

Luuk: De diesel op de rechterkant. Met zijn gigantische loopvermogen 
is hij altijd een last voor elke tegenstander.

Erik: De aanvoerder van het team. Met zijn rust en inzicht weet hij 
altijd het team de juiste weg op te sturen.

Finn: De hardwerkende middenvelder. Met zijn inzet en werklust is hij 
een plaag voor elke tegenstander.

Jurgen: De powerman van het team. Met zijn power in de duels kan hij 
het team er doorheen slepen op de moeilijke momenten.

Jasper: De dribbelaar van het team. Met zijn goede dribbels kan hij 
elke verdediging in de lure leggen

Lodewijk: De spits van het team. Ondanks zijn jonge leeftijd een 
doelpuntenmaker met daarbij veel voetballend vermogen.

Boaz: De man op links. Met zijn kracht is hij op linksbuiten een vaste 
waarde binnen het elftal.

Matthias: De razend snelle buitenspeler. Met zijn snelheid in 
combinatie met scorend vermogen zorgt hij voor enorm veel goals 
voor het team.

Het geluk viel voor de Blauw-Gelen veel te vaak de verkeerde kant op. 
Frustrerend was het om te zien dat het team de sterren van de hemel 
speelde, maar na het laatste fluitsignaal weer met lege handen stond. 
Aanvoerder Jasper ‘Torino Schepijs’ Stolwijk ziet ook dat Europees 
voetbal niet realistisch meer is. ‘We hebben de doelstelling wat bij 
moeten stellen. Vanaf nu proberen we de derde helft ongeschonden 
te halen, wat voor ons al heel pittig is. Het ‘mannen van glas’-gehalte 
ligt erg hoog.’ Toch mag er weer positief omhoog worden gekeken. 
Tegen Sportlust leek het weer helemaal verkeerd te gaan, met een 
3-0 achterstand in de rust. Na de rust verscheen er gelukkig een heel 
ander Siveo aan de aftrap. Grote man was ‘Kleine man’ Stan van der 
Hoeven, die 3 goals voor zijn rekening nam. Mede door zijn winnende 
goal in de (uiteraard) slotfase, werd een 3-4 overwinning behaald! 
Van der Hoeven: ‘Ja, fantastisch om… ‘ …  Het interview van uw 
sportverslaggever werd constant verstoord door de roodgloeiende 
telefoon van Stan, nu in de belangstelling van alle topclubs. 

De afwezigheid van Trainer Theo lijkt gelukkig ten einde te komen. 
Geveld door wat ontstekingen heeft hij veel wedstrijden en trainingen 
moeten missen, maar hij is weer fit aan het geraken. ‘Dit laatste kwart 
van de competitie gaan we alle wedstrijden winnen! We hopen nog 
op wat puntenaftrek bij de concurrentie, zodat we over 5 wedstrijden 
alsnog met de schaal staan!’. 

De optimist wanhoopt niet, zullen we maar zeggen. 

Uw Sportverslaggever

Siveo JO13 kampioen  
na volop spanning !
Na een seizoen vol spanning met winst van veel wedstrijden in de 1e 
competitie en wat lastigere wedstrijden in de 2e was het eindelijk zover: 
een beslissende kampioenswedstrijd op de Beemd tegen Sportlust. Wat een 
geweldige ervaring voor de jongens. En dan lukt het uiteindelijk ook nog.

Het was zaterdagochtend kwart voor 9, de mannen van de onder 13 
moesten verzamelen voor hun “wedstrijd van hun leven”. De tegenstander 
van deze dag was Sportlust, altijd lekker om te winnen van de buren 
uit Woerden. De spanning gierde door de spelers heen. Het was aan de 
begeleiding om dit er zo snel mogelijk uit te halen. Om 9 uur gingen ze dan 
het veld op om de warming-up af te werken. De spelers van Siveo wisten 
dat het geen makkelijke pot ging worden, dus de warming-up moest direct 
scherp zijn en dat gebeurde.  
 
Na nog een super pep talk van aanvoerder Erik waren de mannen er 
klaar voor om het kampioenschap binnen te halen. Omringd door veel 
supporters kwamen de spelers van Siveo het veld op. Om 9.30 werd er 
afgetrapt op sportpark de Beemd. Het beloofde een lastige 1e helft te 
worden, de zenuwen waren zichtbaar en dat leidde helaas ook tot de 0-1 
van Sportlust. Maar vanaf dat moment ging het draaien bij Siveo en werd 
het voor rust nog 1-1 door een supersolo van Matthias. De ruststand was 
1-1.  
 
In de rust zijn de nodige aandachtspunten benoemd en zo gingen ze met 
het volle vertrouwen de 2e helft in. De intentie van Siveo in de 2e helft 
was goed zichtbaar, druk vooruit en op jacht naar de goal. En door hard 
werken in combinatie met goed voetbal leidde dat tot de 2-1 van opnieuw 
Matthias. De spanning bij de begeleiding steeg met de seconde naarmate 
het eindsignaal naderde. Sportlust kreeg in de laatste minuten nog genoeg 
kansen, maar gelukkig was onze betrouwbare sluitpost Jochem een sta in de 
weg voor niet de eerste keer dit seizoen.  
 

Na een wedstrijd vol spanning was daar het verlossende eindsignaal, 2-1 
was de einstand. Het was een groot feest op sportpark de Beemd. Na het 
uitreiken van de medailles en bloemen werd het feest voortgezet op een 
mooie Siveo kar. Heel Zegveld kon meegenieten van de festiviteiten. Terug 
op de beemd werd er afgesloten met een hapje en een drankje. Uiteraard 
werd dit gevolgd door groot feest in de kleedkamer. Het werd een dag om 
nooit te vergeten voor de spelers van Siveo.

De trainer coach  
Luuk en Jasper
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Jasper trok zijn voetbalschoenen aan toen hij een jaar of zes oud 
was.. eerst moest net zoals bij veel anderen het zwemdiploma A 
en B gehaald worden en dan werd er een sport gekozen. Hij startte 
zijn voetbalcarrière in de F2 met als trainer Ruud Hageman en 
leider Christiaan Spaanderman. Zijn voetbalsokken werden door 
Christiaan omgeslagen net als Mateja Kezman, dan zat er zeker 
een doelpuntje in voor je… en ja… zo nu en dan hielp het ook. In 
de E1, D1 en A1 werd Jasper kampioen (hij zat in hetzelfde team 
als Kevin en ook enkele jaren speelde hij met Davy). Als jeugdige 
voetballer was hij een grote fan van Stef Kuijer, als hij speelde dan 
ging ik naar de Beemd om naar zijn voetbalspel te kijken. Z’n 
favoriete club is Feijenoord en speler Luis Sinisterra. Na meerdere 
keren in het 1e gespeeld te hebben is hij nu vaste kracht in ons  
reserve team, het 2e… Z’n techniek laat nog wel eens te wensen 
over, zijn schot mist wat power, tja en als ik dan eens flink uithaal 
dan gaat de bal huizenhoog over.. vandaar kreeg  hij laatst de 
naam: Jasper Torino Schepijs. Net zoals Davy en Kevin staat de 
3e helft hoog in het vaandel, ook hij vindt het super gezellig om 
met z’n (voetbal) vrienden een drankje te doen na de wedstrijd. 
Of hij nog meer vrijetijdsbestedingen heeft? Tja, ik denk aan de 
sportschool maar verder als dit komt het eigenlijk nog niet… maar 
voegt hij er nog aan toe, misschien als ik het weer lees dat ik er 
toch eens iets mee ga doen.

Davy, Kevin en Jasper, drie nieuwe aanspreekpunten binnen de 
commissie “Trouw aan geel-blauw” naast Cor en André. Wil je lid 
worden neem dan contact op met èèn van deze mannen. Heb je  
een leuk idee wat er evt. betaald zou kunnen worden uit deze pot 
laat het dan weten.. (het moet wel iets zijn wat ten goede komt aan 
alle leden ).

Jasper Stolwijk 06 14956888 
Kevin vd Meer 06 29541285 
Davy Lekx 06 40977525

Door de jaren heen zijn er diverse mooie dingen gerealiseerd, 
waar dus een klein groepje mensen ‘groot’ in  kan zijn.

Margriet Vermeij

Ook dit jaar is er weer een mooie mix tussen kinderen die vorig jaar al 
meededen en nieuwe talenten. Voor sommigen nog best wel spannend, 
maar na verloop van tijd lopen de nieuwe talenten al lekker mee met de 
rest van de groep. Tijdens de trainingen staat plezier maken en hebben 
voorop. We beginnen met een warming-up met aansluitend een aantal 
balspelletjes en voor de zeer belangrijke drinkpauze, mag natuurlijk het 
afronden op doel niet ontbreken. Na de drinkpauze sluiten we af met een 
partijspel, waarin al fanatiek wordt gestreden om de overwinning.

Wij hopen dat deze leuke groep, met aanstormende talenten, nog lang 
met veel plezier bij Siveo mag blijven voetballen. En natuurlijk zijn ook 
nieuwe jongens en meisjes helemaal welkom. 

De trainers Ariën en Jeroen 

Effe een babbeltje over ons 
sponsorclubje “Trouw aan  
geel-blauw”:
In deze editie van ons clubblad Siveo Nieuws leek het me goed om  
“Trouw aan geel-blauw “ eens in de schijnwerper te plaatsen.  
Dit ‘orgaan’ van Siveo is immers onmisbaar om bepaalde projecten  
te realiseren.

Op 12 maart startte ook het puppyvoetbal weer bij Siveo. Onder 
leiding van Ariën en Jeroen zijn een 10-tal zaterdagochtenden van 
09.00-10.00uur zo’n 15 jongens en meiden fanatiek aan het trainen in 
de hal.

Op zesjarige leeftijd begon hij met voetballen in de F2. Meerdere keren 
werd hij kampioen: in de E1, D1 en de A1. Misschien nog wel meer appt hij 
maar dat weet hij op dit moment even niet. Momenteel balt hij in het 5e en 
dat komt hem heel goed uit… in zijn vrije tijd drinkt hij  graag een biertje 
met zijn vrienden  (op de voetbalclub) en daarom is het 5e het perfecte 
team meldt hij ,aangezien de derde helft vaak het belangrijkste is in deze 
gelederen. Bijna elke wedstrijd haalt hij het zichzelf voor ogen gestelde doel: 
zo min mogelijk speelminuten maken… lekker rustig op de bank. Wel haalt 
hij nog even een memorabel moment aan in zijn berichtje: de dag dat ik 
(Kevin) als kleine jongen een boxershort van mijn vader gebruikte als korte 
broek. Ik weet nog dat ik in onze prachtige kantine stond en mij dit plots 
realiseerde. Ik ben toen direct naar huis gegaan om mijn ‘korte’ broek om 
te wisselen.

Als hekkensluiter van de drie nieuwelingen is Jasper Stolwijk aan de 
beurt. Jasper zag zijn eerste levenslicht in Woerden en wel op 7 juni 1996. 
Hij woont al jaren op de Korensloot in Zegveld en is werkzaam bij ASR 
pensioenen. Hij studeert aan de Hogeschool van Utrecht en hoopt in 
december zijn studie Finance, Tax and Advice  af te ronden

In toch alweer een ver verleden is “Trouw aan geel-blauw” opgezet door 
(helaas de pas overleden) Theo van Rossum. Theo was leider van ons 1e 
en zag bij diverse verenigingen dat er met een ‘club’ van 50 of 100 geld 
gespaard werd om projecten te betalen waar een vereniging niet zomaar 
even geld ter beschikking voor had. Theo moet vast gedacht hebben wat 
andere clubs kunnen kan bij ons ook! Kortom het ‘ei ‘werd gelegd, Theo 
broedde het uit, startte een clubje op waarvan elk lid jaarlijks (toen nog) 
50 gulden stortte in de pot (nu is dat 25,- euro) en gaf het de toepasselijke 
naam: “Trouw aan geel-blauw”.

Jaren heeft Theo de pot beheerd en leuke projecten ten uitvoer gebracht. 
Cor Breedijk en André Voorend namen het stokje van hem over en werden 
geassisteerd door Cora Loenen die de administratie voor haar rekening 
nam. Ook deze twee mannen zijn al een hele tijd de ‘kopstukken’ van 
“Trouw aan geel-blauw“ en vinden het prima dat enkele ‘jonkies’ hun 
gelederen komen versterken. Deze drie vanuit de jongere generatie hebben 
vast wat meer aansluiting bij hun leeftijdsgenoten en zo zullen de ‘ouderen’ 
vast sneller op André en Cor toestappen is een beetje de gedachten. Het is 
trouwens sowieso erg mooi dat jongeren zo langzamerhand de plekjes van 
de ouderen in gaan vullen.

Wie zijn de “nieuwe” drie?

Allereerst Davy Lekx, zeker geen onbekende, in clubblad nr. 2 van 2019 
heb ik het ‘babbeltje’ met hem gedaan … of er wat veranderd is? Zeker 
niet zoveel vertelt Davy, alleen heb ik nu mijn Master behaald in Fiscale 
Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2019 was ik nog 
student, nu heb in een vaste baan bij Alfa Accountancy en Adviseurs  
Holland-Midden. Nog steeds ben ik liefhebber van de 3e helft, fan van 
Feijenoord en kijk de wedstrijden samen met Olli .

Om nummer twee voor te stellen is wat lastig, Kevin van der Meer is nl 
bezig met een van zijn hobby’s: Reizen. Momenteel brengt hij samen met 
Rocco Pecht en Wesley Voorend een bezoek aan Mexico. Gelukkig kon hij  
tijd vrijmaken om een ietepiet info over zichzelf door te appen. 

Kevin is geboren in Zegveld op 24 mei 1996 op nr. 38 in de Nieuwstraat, 
is afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht en is NOC Engineer bij 
Conscia Nederland. Hij is werkzaam in het aanleggen en beheren van WIFI 
netwerken. Volgens Jasper en Davy is Kevin reuze handig: van losbestelde 
en gekochte onderdelen zette hij in no time een PC in elkaar en … hij deed 
het nog ook! 

Puppievoetbal  
ook weer gestart!

Gefeliciteerd
Onze gelukwensen gaan naar:
Ariën en Nicolien Beukers, met de geboorte 
van hun dochter op 21 maart 2022. Het zusje 
van Saar en Jesse noemen ze Dana (Lidia 
Marga). 
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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

HIER UW
ADVERTENTIE?

INFORMEER NAAR  
DE MOGELIJKHEDEN

Stuur een  
e-mail naar  

pr@siveo.nl

advertenties
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De winnaars van de editie 2019 
 
Dit jaar gaan we weer voor een volledig Stratenvoetbal. Alle 
straatvertegenwoordigers zijn gemobiliseerd en gaan ongetwijfeld  
weer hun best om doen  om een forse deelname te realiseren.  
Alle ingrediënten zullen weer aanwezig zijn om er weer een heerlijke 
happening van te maken. Natuurlijk is er voor de jeugd weer het 
penaltyschieten op de beste goalies van Siveo. En uiteraard wordt ook de 
BBQ weer aangestoken en gaan we voor een gezellige muzikale omlijsting 
zorgen. Ongetwijfeld roepen de foto’s links bij jullie weer de toepasselijke 
sfeerbeelden op van – dus nog niet vervlogen – tijden. 

Tot ziens allemaal op zaterdag de 18e juni. 
Dick van den Hoeven  

Stratenvoetbal 
op zaterdag 
18 juni 2022

Door de Coronaperikelen hebben we twee jaren moeten overslaan met het 
jaarlijkse Stratenvoetbal. We waren het zo gewend om het seizoen sfeervol af 
te sluiten.  Sedert begin van de jaren zeventig is het een bijzondere traditie. 
Ooit gestart met Six-to-six (spelers uit de verschillende seniorenteams werden 
gemixt) hebben we het later uitgebreid naar het Stratenvoetbal om ook meer 
betrokkenheid te creëren bij Zegvelders die nog niet aangesloten zijn bij Siveo. 
Noodgedwongen moesten we vorig jaar éénmalig terugvallen op Six-to-six. 
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Toekomst Siveo met JO7-1 
verzekerd
Sinds de zomer van 2021 gonst het al over de velden van Siveo. Er is 
een nieuwe lichting opgestaan. Niet zomaar een lichting. Het gaat om 
de jongens en meisjes van JO7-1. Een groep toppers die, zorgvuldig 
klaargestoomd bij de puppy’s, er direct stonden tijdens de wekelijkse 
krachtmeting in de regio. Vanaf het begin was al duidelijk dat het hier 
om een speciale groep gaat. Onder de bezielende leiding van Quinten 
van Dobben en ondergetekende spatte het spelplezier en de kwaliteit er 
direct vanaf. 
De grote kracht van het team is een uitgebalanceerde set van individuele 
kwaliteiten die samengesmeed als team grote indruk maakt in Zegveld 
en omgeving. Gezien de unieke kracht van dit team neem ik graag een 
moment om de individuele kwaliteiten op een rij te zetten en de spelers 
voor te stellen:

Naut (de denker) Hooijkaas 
Dit is de man met het overzicht. Hij heeft constant de spelsituatie volledig 
in beeld en weet zich, met of zonder handen op zijn rug, optimaal te 
positioneren op het veld. Hij bewijst zijn waarde achterin wanneer er een 
aanval van de tegenstander dreigt en voorin wanneer hij nodig is om de 
aanval in goede banen te leiden. Naut klapt erin wanneer het nodig is en 
bewaart de rust wanneer het kan.  

Lennart (the sniper) Verboom 
Elk team zou een Lennart moeten hebben. Een scorende spits die, als 
het nodig is, ook de tegenaanval in de kiem smoort. Een goed schot, 
uitstekende conditie en fanatieke instelling maken hem tot een belangrijk 
onderdeel van dit sterrenteam. 

Ilse (Duracell) de Jong 
De inbreng van Ilse zorgt ervoor dat we menig team helemaal stukspelen. 
Onverwachts kan ze een briljante loopactie inzetten waarbij de 
tegenstanders verbaasd achterblijven. Fanatiek als ze is kan ze het team ook 
op sleeptouw nemen met een paar rake strijdkreten, zodat alle neuzen weer 
in dezelfde richting staan!

Lizzy (de stofzuiger) Beiboer 
Je hebt ze nodig in huis, maar zeker ook op het voetbalveld. Lizzy fungeert 
als de stofzuiger op het middenveld. Iedere aanval kan pas beginnen 
wanneer je langs Lizzy bent. Soms is 1 passeeractie genoeg, maar regelmatig 
kom je haar meerdere keren tegen en is de aanval van de tegenstander al 
neergeslagen voordat deze goed en wel begonnen was. 

Remo (de dribbelkoning) Dijkshoorn 
Remo kan met een goed getimede dribbelactie zomaar met de bal voor 
het doel van de tegenstander staan. Met zijn traptechniek zorgt hij ook 
regelmatig voor de beslissende pass richting de aanvalslinie. Mening spits 
in de regio wordt bovendien regelmatig schreeuwend wakker van zijn 
loepzuivere verdedigende tackels 

Gijs (tikkie-takkie) van Dobben 
Met Gijs hebben we duidelijk iemand die zorgt voor de balans in het team. 
Iedereen kent zo’n speler. Iemand die altijd vrij loopt en aanspeelbaar is en 
daardoor het leven van de rest van het team een stukje makkelijker maakt. 
Bovendien pikt hij af en toe zijn goaltjes mooi even mee als het nodig is. 
Met zijn fanatisme zorgt hij altijd voor snelle spelhervattingen door ook 
buiten het veld de bal zo snel mogelijk te veroveren. 

Dit sterrenensemble traint sinds deze winter samen met JO7-2, wat 
zichtbaar zorgt voor een hoger niveau aan beide kanten. De 2 teams bij 
elkaar bevatten een hoeveelheid ruwe diamanten waar een gemiddelde 
juwelier jaloers op zou zijn. Aan de omkadering binnen Siveo de schone 
taak om deze groep volledig tot bloei te laten komen, zodat we hier met zijn 
allen nog jaren van kunnen genieten!

Ronald Beiboer

STRATENVOETBAL
ZATERDAG 

ATENVOATENVOA ETBALETBALE
ZATERDAG ATERDAG A
18 JUNI 2022

STR
De 48De 48De 48e

STRASTR
ee editie!

STRATENVOATENVOA ETBALETBALE
VOOR ALLE ZEGVELDERS EN MEIJENAREN
‘S-MORGENS: JONGENS EN MEISJES VAN 6 T/M 13‘S-MORGENS: JONGENS EN MEISJES VAN 6 T/M 13T/M 13T
‘S-MIDDAGS: DAMES EN HEREN VANAF 14 JAAR

Over enkele weken is het weer zover, het straatvoetbalfestijn

Help mee om uw straat te laten meedoen. Dat is 18 juni veel belangrijkerHelp mee om uw straat te laten meedoen. Dat is 18 juni veel belangrijker
dan winnen. Ook met uw vriend, vriendin of collega van elders kunt udan winnen. Ook met uw vriend, vriendin of collega van elders kunt udan winnen. Ook met uw vriend, vriendin of collega van elders kunt u
wellicht uw straatteam (zestal) volmaken.wellicht uw straatteam (zestal) volmaken.wellicht uw straatteam (zestal) volmaken.
Voor de nieuwkomers ideaal om kennis te maken..... Voor de nieuwkomers ideaal om kennis te maken..... Voor de nieuwkomers ideaal om kennis te maken..... 
met uw buurtgenoten en..... de grootste sportvereniging.

Binnenkort komt men u vragen of u meedoet .....Binnenkort komt men u vragen of u meedoet .....
Wees enthousiast en geef u op bij de vertegenwoordiger van uw straat;Wees enthousiast en geef u op bij de vertegenwoordiger van uw straat;Wees enthousiast en geef u op bij de vertegenwoordiger van uw straat;
Zie hieronder (met telefoonnummer). Was u niet thuis? Meld u dan zelf aan.....!!

HET WORDT WEER LEUK MET:HET WORDT WEER LEUK MET WORDT WEER LEUK ME E
• VOOR ALLE JEUGD EEN LEUKE HERINNERING VAN BOLTON• VOOR ALLE JEUGD EEN LEUKE HERINNERING VAN BOLTON
• APRÉS STRATENVOETBAL

Alexanderstraat: Mike Voorend (06-57666416)
Beatrixstraat: Rick Smeijers (06-11781575)
Berkenlaan: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Boschsloot: Luuk Blonk (06-40012194)
Broeksloot: Luuk Blonk (06-40012194)
Clausstraat: Jaco Kastelein (06-20896674) 
De Haak: Bastiaan Brak (06-25253072)   
Dorpsstraat: Ton van Westerop (06-22028826)  
Dwarsweg: Lennie Bunnik (06-47544338)
Eikenlaan: Cynthia Verhage (06-20099943)
Elzenlaan: Ruud Vermeij (691498)
Esdoornlaan: Cynthia Verhage (06-20099943)
Het Erf: Fergus van den Hoeven (692137)
Hoofdweg (jeugd) Arjan Ton (06-22911893) 
Hoofdweg (overig) Mathijs Brak (06-25307070)
Julianalaan: Lucas Vermeij (06-10847502) 

Kastanjelaan: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Korensloot: Corné Kuijer (06-36549472)
Lijsterbeslaan: Jannie Verhage (691985)
Meije (jeugd): Sandra van Vliet (06-48695784) 
Meije (overig): Erik Streng (06-46648544)
Middenweg: Joost Ton (06-23993407)
Milandweg e.o.: Arend-Jacob van der Knaap (692139)
Molenweg: Lucas Vermeij (06-10847502) 
Nieuwstraat: Hans van Eijk (06-20048749)
Nijverheidsbuurt:              Mathijs Brak (06-25307070)
Oude Meije: Leo Pouw (691819)
Populierenlaan: Lennard van Dam (691201)

               (691916)
Rondweg: Lennie Bunnik (06-47544338)

Meld je aan bij:

MELD
JE AAN!

Prunuslaan: Wilma Hoogerbrugge 

Over enkele weken is het weer zover, het straatvoetbalfestijn

Help mee om uw straat te laten meedoen. Dat is 18 juni veel belangrijker
van SIVEO met een speciale bijdrage van Bolton
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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

advertentie
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Scheidsrechters, 
waar gaat dit over?
 
Het was niet moeilijk om ze te spotten. Scheidsrechters plegen 
elkaar tijdens een wedstrijd van Siveo-1 langs de lijn nogal eens 
op te zoeken. En dan kijken ze ongetwijfeld kritisch mee met hun 
collega op het veld, en de secondanten langs de lijn. 

Ongetwijfeld zal het gaan om een arbitrale beslissing.  
En grote kans dat het om een buitenspelsituatie gaat.

Via zijn zoon Leendert ontvingen wij het 
bericht van overlijden op 8 maart j.l. van 
Lijndert Bos, één van de mede-oprichters 
van Siveo. Wij wensen de familie sterkte 
met het verwerken van het verlies. 

Lijndert was ook vertegenwoordigd 
in het oprichtingsbestuur van Siveo, 
samen met Jan van den Hoeven, Gert 
Groenendijk, Ali Verhoef, Piet Jansen en 
Dirk Heemskerk.

In 1975 verscheen Lijndert nog met oude 
teamgenoten op het Six-to-six toernooi 
met de volgende spelers.

De afgelopen tijd hebben we vanuit de technische commissie 
gemerkt dat het af en toe een hele zoektocht is, om trainers en/of 
leiders voor onze teams te vinden. Nu is het tekort aan vrijwilligers 
natuurlijk een landelijk probleem, alleen zien wij de laatste jaren 
steeds meer gaten ontstaan en zien wij dat veel dezelfde mensen 
deze gaten dan weer opvullen. Daarom hierbij een oproep aan alle 
leden en ouders van onze vereniging. 
Ben jij 16 jaar of ouder en lijkt het je leuk om een team te trainen of 
te leiden? Neem dan contact met ons op.  
De contactgegevens van de technische commissie staan vermeld op 
de eerste pagina van het Siveo-Nieuws. 
Ook voor ouders/verzorgers die twijfelen of ze iets voor de 
vereniging of het team van hun kind kunnen betekenen, neem 
contact op met ons. Het leiden van een team of het geven van een 
training is vaak makkelijker dan je denkt. Laten we in gesprek gaan 
over de mogelijkheden. Het zou zonde zijn als er door een tekort 
trainers/leiders, trainingen en wedstrijden niet door kunnen gaan.

We horen graag van u en doen een beroep op u!

De technische commissie 
Bryan Burggraaf

Mede-oprichter Siveo overleden

Dringende vraag 
naar leiders en 
trainers …

Jeugdbingo 
met nieuwe 
bingomasters

De kinderen zaten vol energie, het was lekker rumoerig en Judith 
moest haar best doen verstaanbaar te blijven. Vele keren werd er 
“BINGO” geroepen en deze gelukkigen konden kiezen uit diverse 
leuke prijsjes. De kinderen waren erg oplettend, want geen van 
allen had een foute bingo en dus is een rondje rennen om het 
veld bespaard gebleven. Tussen de rondes door was er natuurlijk 
tijd voor drinken en wat lekkers. Op het eind van de avond was 
het nog spannend: de verloting van de bioscoopbonnen. Het was 
Brent van Dam die er met deze hoofdprijs vandoor ging. Tot slot 
kreeg iedere voetballer die deze avond minder geluk had nog een 
kleinigheidje. Zo ging iedereen tevreden naar huis. We kijken 
terug op een gezellige avond! Ton heeft foto’s gemaakt, te vinden 
op de Siveo site. 

Allen bedankt namens de jeugdcommissie.  
Graag tot de volgende activiteit!

Jan, Simone en Sigrid

Op vrijdagavond 1 april was er weer ‘ouderwets’ een bingo 
avond voor de jeugd in de kantine. Er was een leuke opkomst 
met enthousiaste kinderen uit de JO10 t/m JO15. Deze editie 
waren er nieuwe bingomasters: Ilse en Judith. Ilse had de 
verantwoordelijke taak om de molen rond te draaien en Judith 
mocht vervolgens de nummers omroepen. 

Staand: Kees Verlaan, Jan van den Hoeven, Gert Groenendjk, Rinus Hoogerbrugge, Klaas Biezepol, Arie 
Groenendijk, Theo van den Hoeven, Piet Jansen en Wil van Deursen. 
Zittend: Gijs Wijman, Wim van Ommeren, Arie Heemskerk, Lijndert Bos en Jaap Vernet.
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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
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         Uw adviseur voor 

uw  

verzekering  

&  

hypotheek 

Plantsoen 6a 

3441 EL WOERDEN 

info@debruijnadviesgroep.nl(0348) 691768 

29SIVEO NIEUWS
2020/2

 

 
• (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

TEL 06 303 87 349
WWW.BUNNIKVERHUUR.NL

18085 Bunnik Verhuur sticker_300x200mm_v1_def.indd   1 08-11-18   09:28
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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?

Lodewijk Mulder

Siveo – SCH ‘44

26-02-2022

3-2

Patrick van den Hoeven Transport

Luuk Bregman en Jasper de Kruijf

Spits

Spits

Manchester United

Christiano Ronaldo

Luuk Bregman en Ricardo Würsten

Ricardo Würsten

Warming-up

De 1-0 voor Siveo

Natuurlijk

Voetballen en gamen

Sushi

Ik vond het een super leuke dag, 
bedankt !

Niek Wijman

Siveo - Rohda ‘76

26-03-2022

0-3

De Bruijn adviesgroep 

Tommie Muller  

Laatste man 

Laatste man 

Ajax             

Dušan Tadić

Vincent blok

Luuk Bregman 

Vooraf het feest in de kleedkamer  

Toen Siveo bijna scoorde 

Ja 

Voetbal                     

Sushi   

Jammer dat Siveo de wedstrijd 
heeft verloren 

Boaz Kwakernaak

Siveo – Alphense Boys

12-03-2022

5-1

Hanswijk Marktkramen bv

Luuk Bregman en Jasper de Kruijf

Linksvoor

Linksvoor

Ajax

Antony

Luuk

Gert-Jan Brak

Langs de verdedigers spelen en scoren

Scoren

Ja

Voebal

Patat

Trainen en wedstrijden spelen vind ik 
leuk. Ik heb een leuk team en we gaan 
voor de winst.

Quinten Vork

Siveo - Sportief 

09-04-2022

7-3

Bloemenhuis Pietersen

Tommie Muller  

Laatste man 

Laatste man 

Feyenoord

Luis Sinisterra 

Ga ik niet noemen iedereen doet goed zijn best 

De aftrap

Dat het afgelopen was en toen kreeg ik een 
mooie bal 

Ja 

Zwemmen en spelen met mijn broertje & zusje 

Chinees & ijs 

Nee

Owen van Dam

Siveo – Bodegraven

16-04-2022

6-1

Wim van Bemmel auto’s

Luuk Bregman en Jasper de Kruijf

Rechtsback

Rechtsback

Ajax

Antony

Luuk Bregman

Gert-Jan Brak

Scoren

Het laatste doelpunt van Rick, in 
de 90ste minuut

Ja, door zijn benen

Voetballen en gamen

Sushi en patat.

De keeper van Bodegraven 
tackelde me. En ik vond het heel 
leuk, iedereen bedankt!

Pupillen 
van de 
week 
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