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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.
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

van de redactie
De leuke voetbaltijden lijken bij Siveo 
weer te herleven. Niet alleen komt door de 
Coronaversoepelingen het gezellige sfeertje 
in en rond de kantine aan de Beemd weer 
op gang, maar het is mede ook te danken 
aan de wijze waarop onze vlaggendragers 
het seizoen zijn gestart. Het enthousiasme 
straalt er bij de jongens van hoofdcoach 
Koos van Zoest vanaf en het is bovendien te 
zien aan de resultaten. De jongens hebben 

voor het eerst sinds jaren de poulefase van de KNVB-beker overleefd en 
zijn ook de competitie veelbelovend gestart.

Het enthousiasme beperkt zich echter niet tot de A-selectie. Ook rond 
het reserveteam spat de spirit eraf en daaraan levert de gedreven trainer 
Theo Visser een niet geringe bijdrage; niet alleen dit seizoen maar ook 
in de voorafgaande jaren toen hij de jongens nog in de jeugd onder 
zijn hoede had. Margriet had voor deze editie een babbeltje met de 
Woerdenaar.

Een bijzondere seizoenstart beleven dit keer ook de Siveo-Vrouwen. De 
MO19 geraakte in ondertal en is samengevoegd met het Vrouwenteam. 
Dat levert een speciale mix op en als ze elkaars sterke punten 
weten te gebruiken moet er gewoon een heel leuk Vrouwenteam uit 
voortvloeien. Ook daaraan besteden we in dit nummer aandacht.

Ook andere teams leverden dit keer overigens een bijdrage aan deze 
eerste seizoeneditie en dat illustreren we ook met veel fotomateriaal.

Het draait op de Beemd echter niet alleen om voetballen. Het sfeertje 
er omheen is bepaald niet onbelangrijk. Daarom is het ook erg fijn 
dat de altijd actieve Ton van Westerop zich ervoor heeft ingezet om de 
geluidsinstallatie te optimaliseren. Zo is de muziek nu overal op het 
complex te horen!

Kortom: alle ingrediënten zijn aanwezig om er een heerlijk seizoen 
van te maken. Het zou daarbij echt helpen als dit seizoen geen 
Coronabeperkende maatregelen meer nodig zijn.

Veel plezier.
 
Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

Deadline volgende inleverdatum:
2 december 2021 

van de voorzitter
Op de zaterdagen is het weer gezellig 
langs de lijn en ook in de kantine en op 
het terras is weer reuring. Kortom de 
bal rolt weer en zoals het er voorlopig 
naar uitziet lijkt de bal gelukkig langer 
te rollen dan vorig jaar. Want we zijn 
tenslotte een voetbalclub. 
Ons vlaggenschip is de beker en de 
competitie voortvarend gestart en in 
de wedstrijden tot nu toe blijkt er een 

bepaalde onverzettelijkheid in de ploeg te zitten. Ongetwijfeld het 
werk van Koos en zijn begeleidingsteam, want ook hier druipt de 
gedrevenheid van af. Het straalt in ieder geval af op het team, dus we 
kunnen zomaar een mooi seizoen tegemoet gaan.

De Coronamaatregelen treffen uiteraard ook onze vereniging en 
daar proberen we met z’n allen zo goed mogelijk onze weg in te 
vinden. Daarnaast waren er consequenties op financieel vlak en 
op voetbalgebied. Zo zijn de hoogste jeugdteams JO19 en MO19 
inmiddels opgenomen bij de senioren, omdat de spoeling te dun 
was voor een heel elftal. Het lijkt erop dat alle spelers hun draai wel 
hebben gevonden bij de senioren, maar zoiets heeft altijd tijd nodig.

Wat de gevolgen financieel zijn, dat kunnen de leden meekrijgen 
op de algemene ledenvergadering die vooralsnog is vastgesteld 
op donderdag 28 oktober 20:30 – 22:00 uur. Naast de standaard 
agendapunten zal ook de staat van het kunstgras van de trainingshal 
op de agenda staan. Noteer de datum dus in je agenda, want hoe 
meer ziel hoe meer vreugd. In tegenstelling tot de online aflevering 
van vorig jaar zal deze keer de kantine weer de vertrouwde locatie 
zijn.

Corona heeft ook zijn weerslag gehad op ons vrijwilligers bestand. 
Zo zijn er vooral gaten ontstaan in de bardienst bezetting. 
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers en ook bardienst 
vrijwilligers zijn cruciaal voor een bakkie koffie in de ochtend en 
een hapje en een drankje in de middag. Schroom niet om je aan te 
melden, want vele handen maakt het werk licht en onze vereniging is 
er enorm mee geholpen. Aanmelden kan bij Margriet Vermeij.

Wat ook gelijk opvalt aan ons complex is dat ondanks de lange 
stilstand van het afgelopen jaar ons sportpark er zeer netjes uitziet. 
We zien ons onderhoudsteam bijna nooit bezig, omdat zij altijd op 
tijden aan ons complex werken als wij er niet zijn. Maar gezien de 
staat van ons sportpark hebben ze continu hard doorgewerkt. Nu aan 
ons de taak om ons complex ook mooi en netjes te houden. Het zou 
mooi zijn als iedereen de komende tijd extra aandacht heeft voor het 
opruimen van afval en het terugplaatsen van doeltjes en ballen na 
gebruik, dan blijft alles mooi en netjes.

Ik wens iedereen een superleuk voetbalseizoen toe en hoop ook 
iedereen komend seizoen op De Beemd te mogen begroeten.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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Drie overwinningen in de bekerpoule 
Na een matige eerste oefenpartij bij het Cabauw van oud 
Siveocoach Herman Verrips, met als resultaat een 5-2 
nederlaag, waren alle ogen gericht op de eerste serieuze 
krachtmeting  voor de KNVB-beker bij WDS. En de 
geel-blauwe aanhang kwam meteen ogen te kort. Als een 
komeet schoot het team van hoofdcoach Koos van Zoest 
uit de startblokken. Binnen een half uur stond er 0-5 op 
het scorebord. En ook na de thee raasde de geel-blauwe 
trein in een mum van tijd door naar 0-7, waarna WDS de 
uiterst twijfelachtige eer nog wist te redden. Een 1-7 zege in 
Driebruggen is ongekend.

Na een ook succesvolle eerste oefenpot tegen derde klasser 
cvc Reeuwijk (4-2 winst voor Siveo) volgde het 2e bekerduel 
thuis tegen KSD Martine. Ook in die match kwamen de geel-

Competitiestart geeft ook voldoening 
Vervolgens moest Siveo voor de competitiestart naar 
Kamerik. Bij de naaste buur volgde een knotsgekke pot. 
De geel-blauwen kwamen furieus uit de startblokken en 
scoorden ook snel maar Kamerik counterde gevaarlijk terug. 
Het leidde tot een 3-3 rustststand. In het tweede bedrijf 
maakte Siveo het verschil met een doelpuntrijke 4-6 zege. 
Maar we moesten in de slotfase wel een aantal onnodige 
kaarten incasseren en uiteindelijk met een negental afsluiten. 

Het eerste competitieduel op de Beemd volgde tegen 
Zevenhoven, duidelijk een van de kandidaten voor de 
ereplaatsen. Na een aftastend begin was de eerste kans 
voor Zevenhoven. Maar Siveo pakte de openingstreffer en 
leek die in de 2e helft uit te breiden. De 2-0 bleef echter op 
miraculeuze wijze uit toen de bal 2x achtereen via doellijn 
en paal terug stuiterde. Vervolgens kwam Zevenhoven in de 
90e minuut vanuit een – van richting veranderde - vrije trap 
alsnog op gelijke hoogte. Een zuur slot voorde geel-blauwen. 

Dick van den Hoeven

blauwen gedreven aan de start. Het verschil werd al in de 
eerste helft gemaakt met een 3-0 voorsprong, een stand die 
na een matige 2e helft ook aan het slot nog op het scorebord 
stond.

Het betekende dat Siveo voor het bereiken van de volgende 
bekerronde voldoende had aan een remise in de laatste 
thuismatch tegen Excelsior R. Ook in die match werd 
sterk gestart en werden er in een mum van tijd aardige 
mogelijkheden gecreëerd. Toen de afronding haperde leek 
ook het zelfvertrouwen te worden aangetast. Er ontspon zich 
een duel dat alle kanten uit kon. Maar het waren uiteindelijk 
de geel-blauwen die via een pingel met 1-0 de winst pakten 
en zodoende met de volle score de volgende bekerronde 
bereikten. 

Siveo start seizoen 
overtuigend!

Onze geel-blauwe vlaggendragers zijn het seizoen voortvarend gestart.  Zo bereikten de jongens voor het eerst sinds jaren 
overtuigend de volgende bekerronde en trok het die positieve lijn ook door in de eerste competitiewedstrijden. 

Geluidsinstallatie nu  
echt aangepakt
De laatste tijd kwamen regelmatig opmerkingen binnen over het 
geluid buiten. Terecht. Dacht je het te hebben gemaakt, was er weer 
geen geluid. Uiteindelijk hebben we besloten om het goed aan te 
pakken. Met behulp van Alex de Kruijf en de vaste hulptroepen is 
er een grondkabel getrokken naar de tribune en een nieuwe kabel 
naar veld twee. Tegenwoordig hangt er dus een mooie nieuwe hoorn 
in de tribune om ook op het achterste grassprietje wat te kunnen 
horen. Bij de kantine is er ook een nieuwe gemonteerd. En aan de 
achterzijde is een nieuwe hoorn geplaatst op de achterste hoek van 
de kleedkamers en hok Jaap. Van daaruit kun je het geluid prima 
horen op veld twee, wederom tot op het laatste sprietje. Binnen is de 
kabel ook vervangen voor een dikkere om geen spanningsverlies te 
krijgen.  Nu behoren de problemen tot het verleden en hopen we dat 
iedereen de omroeper hoort en ook kan genieten van het geluid. De 
praktijk zal nog wel moeten uitwijzen wat het juiste volume is. Maar 
dat horen we vanzelf.

Team onderhoud  

PS  Zoals zoveel van deze klusjes op de Beemd is de gangmaker 
achter het optimaliseren van de geluidsinstallatie vooral alleskunner 
Ton van Westerop. Hij lijkt vooral vaak in de anonimiteit te willen 
opereren  maar het is redactie en vele andere geel-blauwen wel 
degelijk opgevallen dat ook de geluidsinstallatie volop Ton’s aandacht 
kreeg, met uiteindelijk een fraai resultaat. Toppie Ton !!
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Stem weer op Siveo via  
de Rabo Clubsupport Actie! 

 
 
 

Vorig jaar hebben we dankzij jullie stemmen een mooi bedrag van ruim €1500,- opgehaald.  
Hiermee lieten we veel andere clubs achter ons. We hebben dit bedrag besteed aan de  

nieuwe keuken.Laten we dit jaar proberen op een nog hoger bedrag uit te komen!  
Bestedingsdoel voor dit jaar zijn de nieuwe picknicktafels voor op het terras. 

 
Om te kunnen stemmen moet je een betaalrekening hebben én  

lid zijn of worden van de Rabobank. 
 

Lid worden kan via de Rabo app via “Zelf regelen” en vervolgens “Lidmaatschap” of door in te loggen 
op de site van de Rabobank. Lid worden is geheel kosteloos en snel geregeld. 

 
 
 
 

De stemperiode loopt  
van 4 t/m 24 oktober 

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

 
Hoe meer stemmen hoe hoger het bedrag voor Siveo! 

 
 

 
 

 
 

 

Een mix van routine en 
jong bloed bij Siveo-Vrouwen!
Vrouwen1 is dit seizoen een samenvoeging van Vrouwen1 en Meisjes O19. Beide teams hadden om verschillende 
redenen net te weinig spelers, waardoor elke wedstrijd een uitdaging zou worden om er 11 op de been te krijgen. 
Daarom zijn de hoofden bij elkaar gestoken en is besloten om samen als team door te gaan. Zowel voor de dames 

als meisjes een spannend besluit, met naast een groot leeftijdsverschil ook en een grote groep bij elkaar.

om te zorgen dat iedereen hetzelfde aantal speelminuten krijgt. Zelfs de 
tegenstander is er soms ondersteboven van. 
Het wordt een interessant seizoen en een mooie mix van jong en oud en 
verschillende karakters.

Ronald Koster

Op de foto ontbreken Anouk Verweij, Christa de Groot, Cynthia Verhage, Ellet 
Versluis, Isa Dorst, Janneke de Jong, Joanna Dussel, Manou Ton, Marileen de 
Leeuw, Stephanie Hoogendoorn

De speelstijlen waren anders dus zal er gewerkt worden aan een eigen, 
nieuwe stijl. De routiniers zullen blij zijn dat er wat loopvermogen bij is 
gekomen en het jonge grut zal leunen op wat wedstrijdinzicht.  
Het leeftijdsverschil speelt eigenlijk nu al niet meer. Tijdens de eerste potjes 
speelt iedereen met iedereen en er is zeker geen oud tegen nieuw. Om niet 
alles te veranderen zijn de coaches gebleven dus dat zijn de vertrouwde 
gezichten voor de spelers. 
Het wisselen is nog wel een dingetje. In ene keer vijf tot zes spelers erin en 
eruit vergt wat planning en coördinatie. De administratie is toegenomen 
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speelde in die tijd “hoger” dan Sportlust. Theo voetbalde in 
deze periode, de jaren 80, ook tegen Koos van Zoest die nu onze 
hoofdtrainer is. Er waren zondagen dat er bij een thuiswedstrijd 
zomaar 1500 man publiek was en 400 supporters gingen mee 
naar een uitwedstrijd. Hij voetbalde met SC Woerden in de 
oude “Meer” tegen Ajax en ”thuis” speelde hij tegen Feijenoord 
en FC Utrecht. Het verschil tussen deze club en Siveo? Siveo is 
net als SC. Woerden  een gemoedelijke vereniging, het is er elke 
zaterdag gezellig. Gezellig een drankje met elkaar doen. Wat er 
wel verbeterd zou kunnen worden zegt Theo (en daar kan ik me 
wel in vinden) is dat er meer ouders /vrijwilligers meer betrokken 
zouden moeten worden/zijn bij dit mooie cluppie.. het komt teveel 
op dezelfde mensen neer en dat is niet zoals het zou moeten zijn! 
Of Theo nog iets met iets anders druk is als voetbal? Zeker, hij is 
een heuse duivenmelker. Elke dag laat hij z’n duiven uitvliegen en 
ook vliegen zij wedstrijden, in een marathonvlucht zijn ze soms  
wel 1000 km van huis. Het is ook best een race tegen de klok om 
op tijd bij de training te zijn in Zegveld. Het “vlucht”seizoen is 
bijna over nu, dus dat scheelt hem zo weer wat gejakker om op tijd 
te zijn..

Theo, veel succes met onze reserves.. een sportief seizoen 
toegewenst.

Margriet

een goede “lichting”. Helaas werd er nogal eens een beroep op 
hen gedaan om het “vlaggenschip” te versterken, we zijn met dit 
groepje van de 4e klasse naar de 1e klasse gegaan en dat is toch 
een aardige prestatie.

Nu is hij trainer/leider  van ons 2e, samen met Tommie 
(medeleider) en Marvin (vlagger) begeleidt hij elke zaterdag dit 
team. Theo houdt van aanvallend voetbal, hij verwacht dat zijn 
spelers tot het uiterste gaan om een goed resultaat neer te zetten. 
Want, vertelt hij, ik ben 3x in de week voor hen present: bij de 
training en bij de wedstrijd dan reken ik erop dat zij er staan 
tijdens een wedstrijd.. ongeacht of ze een feestje hebben gehad 
op vrijdag. De selectie is nu gemaakt, altijd vervelend als je afvalt 
voor het team wat je voor ogen hebt maar zo is het nu eenmaal... 
Hoe hoog hij verwacht te eindigen dit seizoen? Toch zeker bij de 
bovenste 4.. 

Theo is van jongs af aan een voetballiefhebber in hart en nieren, 
hij begon zijn eigen “carrière” bij SC Woerden, voetbalde van zijn 
16e tot zijn 38e in het 1e bij deze club. Hij was inzetbaar op vele 
posities maar begon als rechtshalf en werd later mid-mid, werd 
ook kampioen met dit 1e. Uit deze tijd kent hij Sjaak en Michel 
Jansen die daar ook een periode voetbalden.

SC.Woerden was toch echt een club met een hoog voetbalniveau, 

Effe een babbeltje  
met Theo Visser
Deze keer wil ik jullie voorstellen aan Theo Visser, bij 
velen binnen ons cluppie al een “oude” bekende maar voor 
de sommigen zeker een minder bekend gezicht. Theo is 
een geboren en getogen Woerdenaar. Hij is geboren op 30 
augustus 1961 in de Appelstraat en na in ‘half ’ Woerden 
gewoond te hebben heeft hij nu zijn stekkie op de 
Leidsestraatweg. In het dagelijks leven is hij het ‘manusje 
van alles’ bij de Fa. Berens, een onderneming in Woerden 
die badkamers  verkoopt en plaatst. Een heel ander vak 
dan waar hij begonnen is, in zijn jonge jaren werkte hij als 
poelier bij een pluimveeslachterij op ’s Gravensloot.. 

17 en JO-19 en nog steeds  is hij oefenmeester nu dan van onze 
reserves, het 2e.

In het verleden is Theo ook jeugdtrainer geweest bij Sportlust. 
Wat hij bijzonder jammer vindt is dat er spelers tijdens de corona 
gingen werken op zaterdag omdat er toch niet gesport mocht 
worden en dat deze nu bedankt hebben voor Siveo. Daar zaten 
echt leuke voetballertjes bij maar goed, verzucht Theo, het is 
niet anders, wie weet komen ze nog terug.. De groep JO-19 was 

Theo heeft 3 zoons, eentje speelt er bij onze buurvereniging VEP 
en de  andere twee zijn elke week op de Beemd te vinden. Sem 
staat op doel en Mick is veldspeler en doordat deze ‘mannen’ 
Siveolid werden kwam ook Theo meer in contact met onze 
vereniging en loopt hij alweer 5 jaar mee bij onze geel-blauwen. 
Hij nam de taak van trainer/leider op zich toen zijn jongens in 
de C bij ons kwamen, niet alleen zijn zoons kwamen een balletje 
trappen bij Siveo ook Mik Ruis en Gijs Karsemeijer ruilden hun 
rood-witte shirt in voor een gele. Later ging hij mee naar de JO-
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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

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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Ook overige  
Siveo-senioren  
zijn weer gestart

Siveo 4 schiet vol ambitie  
uit de startblokken!

Gelukkig zijn de scholen 
weer begonnen!

Na de selectieteams zin uiteraard ook de overige senioren gestart met 
hun eerste competitieduels. Inmiddels beschikt Siveo weer over vijf 
seniorenteams. We hebben Siveo-4 en Siveo-5 inmiddels weer op de plaat 
vastgelegd. Voor Siveo-3 doen we dat in een volgende editie. 

Na een break van bijna elf maanden is ook het nieuwe Siveo 4 aan 
het seizoen begonnen. Hoewel de tijd niet heeft stil gestaan, is uit de 
eerste wedstrijden van het seizoen gebleken dat er - in ieder geval op 
voetbaltechnisch gebied - nog weinig sleet valt te bespeuren bij de 
zelfbenoemde vedettes.

Desondanks is er in de voorbereiding een zoektocht gestart naar een 
buitenkansje op de roerige transfermarkt. Na soepele onderhandelingen 
is Danny Groenendijk uit zijn voetbalpensioen getrokken. Inmiddels is 
de aanwinst een welkome toevoeging gebleken op het team wat verder 
bestaat uit een mix van echte sierpaarden (uit een heel ver verleden), noeste 
werkers, alleskunners en nooit echt doorgebroken toptalent.

De mannen van JO8-1 hadden op woensdag 1 september 
hun eerste training. Na een kennismaking (het gezelschap 
bestaat uit spelers uit Zegveld, De Meije, Woerdense Verlaat 
en Woerden) volgde een lekkere training. De trainers zagen 
al snel (zoals ook Michels in ‘88 over zijn jongens zei): ‘Dit 
is een goed stel’.

Op zaterdag 4 september verzamelden we om 7.30 uur bij 
De Florijn voor een uitwedstrijd bij SC Woerden. Voor een 
enkeling laat zat, aangezien die om 5 uur al warmliep op 
de overloop, voor anderen toch wel behoorlijk vroeg. De 
wedstrijd begon gelijk op. Na enkele minuten stond het 1-1, 
maar eindigde uiteindelijk (volgens de scheids) met 1-12. 
De begeleiding was op enig moment de tel kwijt en als we 

Na een beperkt aantal trainingssessies is het bekeravontuur begin 
september afgetrapt tegen Nieuwkoop 3 en Teylingen 3 uit Sassenheim. 
Hoewel de topconditie nog niet was bereikt, zijn beide tegenstanders met 
een reeks vlijmscherpe counters om de oren geslagen. Ook bij de start van 
de competitie zijn ARC 10 in Alphen aan den Rijn (2-7) en een zeer jeugdig 
Nieuwkoop 4 op de Beemd (4-1) met veel overtuiging aan de zegekar 
gebonden. 
Met een bikkelharde strijd op twee fronten, de wekelijks gezellige derde 
helft en een gepland winteruitje in Utrecht liggen er voor Siveo 4 mooie 
tijden in het verschiet!

Siveo 4 Kjell van den Hoeven

de doelpunten bij elkaar zouden optellen die onze spelers 
naar eigen zeggen hadden gemaakt, zouden we fors hoger 
uitkomen. Dus of onze leidsman heeft onvoldoende geturft, 
of de jongens hebben er een paar bij verzonnen. We hebben 
de score van de scheids maar aangehouden. Een week later 
voltrok zich eenzelfde schouwspel, thuis tegen Sportlust. Deze 
wedstrijd eindigde in 12-5. Ook hier waren we de tel op enig 
moment kwijt en konden we niet varen op de optelling van 
onze jongens.

Gelukkig zijn de scholen weer begonnen, want onze mannen 
kunnen nog wel wat rekenles gebruiken....

Maikel Hendriks en Edwin de Kruijf
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Een aandeel in elkaar

www.rv.rabobank.nl

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

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

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

Rabobank. Sponsor van SV Siveo '60

met steun 
van de 
Rabobank.

Meer winnen 
dan de 

wedstrijd
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Sporthuis.nl Woerden
Rijnstraat 50

3441 BV Woerden

Bestel jouw SIVEO ‘60 tenue nu via Sporthuis.nl
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Combinatieteam JO15 
Sportief en Siveo

Overige jeugdteams Siveo  
seizoen 2021-2022

Technische staf Siveo 2 pleit voor 
invoering ‘pingels na de wedstrijd’ 

Opnieuw hebben Sportief en Siveo binnen een 
jeugdcategorie de handen ineen geslagen en een 
combinatieteam samengesteld. Dit seizoen is dat de JO15. 
Het gecombineerde team bestaat uit 4 spelers van Sportief 
en 9 spelers van Siveo. Zo zijn we een gemêleerd team dat 
echter wel goed bij elkaar past. 
 
We spelen nu in de 4de klasse. Onze doelstelling is wel om 

De seizoenstart van Siveo 2 is niet geweldig gegaan. Er werd niet 
‘doorgebekerd’ en de eerste competitiewedstrijd ging met 2-0 verloren 
tegen CVC Reeuwijk. Manager Muller heeft een plan om meer te juichen 
met het team: ‘Net als na de jeugdwedstrijden het met penalty’s tegen 
elkaar opnemen. Om even te laten zien wie nou echt de baas is!’ 
Manager Muller is erg zeker van zijn zaak, mede door de aanwezigheid 
van Mike Voorend en Sem Visser. ‘Dat zijn ware penaltykillers! De Tim 
Krulletjes van de Beemd!’ 

Trainer Theo, Manager Muller en Marvin ‘the Flagman’: de hele technische 
staf vertrok naar Zeist om de KNVB het plan voor te leggen. Op twee 
bierviltjes werd het plan overhandigd en de KNVB lijkt in eerste instantie 
positief! ‘Dit gaat ons in de toekomst wellicht wat penaltytrauma’s op de 
WK en EK’s besparen!’, aldus Marianne van Leeuwen, directeur van de 
bond. De werkelijke reden ligt voor de staf ergens anders: elke gemiste 
penalty kost de nemer zoals gebruikelijk een kissie bier. Vooral 3e helft 
specialist Stan van den Hoeven is lyrisch! ‘Dit zal elke week weer een stapel 

een klasse hoger te komen, hier doet iedereen zijn best voor 
tijdens de trainingen en de wedstrijden. Een vrije zaterdag 
proberen we nog wel eens te vullen met een ‘niet-voetbal’ 
activiteit, om de teamspirit hoog te houden. 
De volgende activiteit staat al in de planning, dus de jongens 
mogen zich voor bereiden...! 
 
Miguel van Dam

kissies opleveren, dan begint het echte werk!’ Voor Mark Heemskerk zal 
dit wel eens een serieuze kostenpost kunnen worden. De steltlopende 
verdediger is geen kei in het afronden en vreest voor veel missers en dure 
zaterdagen. ‘Misschien kan ik nog regelen dat het vangnet voor mij ook 
nog meetelt als doelpunt?’ Ook kan er dan weer met spanning gekeken 
worden naar de pingels en aanloop van Bart Lagerweij. De middenvelder 
van ‘El Selecao’  staat bekend om zijn belachelijke lange aanlopen en elke 
strafschop kost hem dan ook marathon aan meters! Moeder Lagerweij kan 
hier over meepraten: ‘We waren Bart altijd kwijt na de wedstrijd, maar het 
bleek dat hij vanaf veld 2 aan het aanlopen was!’ 

Ondanks de twijfelachtige start heeft Trainer Theo nog volle hoop op het 
kampioenschap. Wanneer de laatste 19 wedstrijden gewonnen worden lijkt 
de schaal alsnog binnen gehengeld te worden. ‘We hebben alles in eigen 
hand, deze laatste fase van de competitie zal doorslaggevend zijn!’ 

~uw sportverslaggever

Sem VisserMike Voorend
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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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Overige jeugdteams Siveo  
seizoen 2021-2022

Overige jeugdteams Siveo  
seizoen 2021-2022
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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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Nieuwe picknickbanken en -tafels….
……… vanuit “trouw aan geel-blauw” 
Wat troffen we het toch met de prachtige nazomerdagen 
op onze (beker) voetbalzaterdagen. Het was een heerlijk 
temperatuurtje en ook het zonnetje liet met regelmaat 
haar “gezicht” zien. Het was dus heerlijk toeven op de 
Beemd… een hapje en een drankje in de buitenlucht.. en 
dit aan de nieuwe picknicktafels/banken, mede mogelijk 
door een bijdrage uit de pot van Trouw  aan geel-blauw!

Denk dat velen eind augustus wel gezien hadden dat er iets 
zou worden geplaatst op het grasveldje voor de kantine. 
Bram, Cees, Jaap , Appie en Cor waren druk doende met 
meet- en graafwerkzaamheden met de hand, maar ook met 
het kraantje wat beschikbaar was gesteld door de Fa. Bunnik 
van de Rondweg (heel hartelijk bedankt) en de shovel van 
Jan-Willem Vonk (ook voor jou een bedankje J-W). Nadat 
dit stukje van ’t karwei af was stortte Appie Beiboer een mooi 
glad beton vloertje om de tafels op te plaatsen, zodat er door 
Cor weer keurig omheen gemaaid kan worden. Fa v. d Dool  
ook hartelijk bedankt, door jullie was het mede mogelijk deze 
vloertjes tot een mooi en goed resultaat te brengen.

Misschien denk je wel nadat je dit stukje gelezen hebt van.. 
van deze club Trouw aan geel-blauw wil ik lid worden.. meld 
je dan aan bij Bram Angenent.

Of denk je: ik wil ook wel eens een helpende hand bieden om 
dingen te realiseren of me inzetten op andere  gebieden waar 
er mensen nodig zijn .. laat het ons ook dan weten! Het is erg 
welkom en vele handen maken licht werk…! Meld je aan bij 
Eric van den Hoeven of Margriet Vermeij.

Margriet
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Gedurende een reeks van jaren was het beheer van 
de Siveosite in handen van Bastiaan Brak. Sterker: 
het gezicht van Siveo is in feite vorm gegeven door 
Bastiaan. In het voorjaar gaf Bastiaan te kennen het 
beheer graag te willen overdragen aan een ander. En we 
kunnen melden dat dit is gelukt. De werkzaamheden 
zijn inmiddels opgepakt door Annemieke van Tricht. 
Fijn dat daarmee de continuïteit van de Siveosite is 
gewaarborgd. Welkom Annemieke. 

Promotie- en 
degradatieregeling 
4e klasse
De kampioenen promoveren naar de 3e 
klasse. De periodekampioenen van de 4e 
klasse spelen volgens een vastgesteld schema 
samen met de herkansers van de 3e klassen 
voor 4 plaatsen in de 3e klasse.  Het schema 
houdt in dat volgens afvalsysteem 3 tot 
4 enkelvoudige duels gewonnen moeten 
worden om te promoveren. De nummers 11, 
12, 13 en 14 van de 4e klasse degraderen naar 
de nieuw te vormen 5e klasse.

Siveo-site: dank  
Bastiaan Brak, welkom 
Annemieke van Tricht !

Puppy-
voetbal
Zaterdag om 9 uur staat er op ons voetbalcomplex sinds 
11 september een groot koppel 4- en 5- jarigen ongeduldig 
te wachten voor de dichte hal. 
Als de deuren opengaan vliegen de meeste naar binnen 
(anderen moeten nog wat losgeweekt worden van hun 
ouders) om spelenderwijs kennis te maken met voetbal. 
Met ruim 20 puppy’s hebben we weer een mooi koppel.

Arien Beukers, Nick van Ginkel en Edwin de Kruijf

         Uw adviseur voor 

uw  

verzekering  

&  

hypotheek 

Plantsoen 6a 

3441 EL WOERDEN 

info@debruijnadviesgroep.nl(0348) 691768 
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