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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

van de redactie
Wat hebben we er weer leuke en ook 
sfeervolle laatste seizoensweken op zitten 
op de Beemd.  Daar heeft de Siveoselectie 
een belangrijke aanzet toe gegeven. In de 
loop van de competitie bleek dat onze geel-
blauwen tot steeds meer in staat bleken. 
Ook gerenommeerde tegenstanders werden 
onbevangen tegemoet getreden. Wat te 
denken van de wedstrijden tegen de grote 
favoriet SCH en de latere kampioen SC 

Woerden. Met het attractieve voetbal werd ook de geel-blauwe aanhang 
enthousiast en zo bleef er tot de laatste competitiewedstrijd  grote 
betrokkenheid en dus ook sfeer. 

En dat wordt dan meestal meegezogen naar de seizoenafsluiting met 
het Stratenvoetbal, met ook een heerlijke ambiance. Over zowel het 
Stratenvoetbal als Siveo-1 treffen jullie uiteraard meer aan in deze 
editie van Siveo Nieuws, met uiteraard ook de kennismaking met de 
nieuwe hoofdcoach Jos Verweij. 

Verder in deze editie:
- Volop indrukken van de vele activiteiten die hebben plaatsgevonden 
bij de jeugd.
- De Siveo-vrouwen die zich bepaald niet beperken tot alleen maar 
voetballen. Er waren dit seizoen verschillende hoogtepunten, maar de 
3e helft doet het sowieso heel goed. 
- De Siveo-veterinnen die het weer flikten, een glorieuze titel. 
- Siveo-1 dat het teamgevoel nog wat opkrikte in een weekend Loon op 
Zand. 
- De talenten van Siveo-2 worden nog eens nader geanalyseerd. 
- Een babbeltje met Marcel van Dam, al jarenlang leider en nu ook 
gekoppeld aan de staf van Siveo-2. 
- Uiteraard ook de nieuwe teamindelingen.

Deze editie van Siveo Nieuws vormt feitelijk een combinummer van 
de slotweken van het afgelopen seizoen en een start van het nieuwe 
seizoen. Dat is mede gebeurd omdat de kosten door de alsmaar 
stijgende papierprijs gigantisch zijn gestegen. 

Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie en veel sportief plezier in 
het seizoen 2022-2023.

Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

Deadline volgende inleverdatum:

woensdag 23 november 2022

van de voorzitter
De zomervakantie staat voor velen 
voor de deur of is al begonnen. Even de 
batterij opladen voor een nieuw voetbal 
seizoen.

Afgelopen seizoen was dan wel rommelig 
verlopen, maar de competities zijn 
gelukkig allemaal uitgespeeld. Ons 
vlaggenschip greep maar net naast de 
derde periode in een wedstrijd tegen 

Zevenhoven waar echt alles inzat. Helaas voor Koos en zijn mannen 
viel het kwartje op heel ongelukkige wijze de verkeerde kant op. 
Toch kunnen we terugkijken op 3 hele fijne jaren onder Koos en wij 
wensen hem dan ook alle succes bij ESTO.

Waar Koos afscheid nam, daar verwelkomden wij onze nieuwe 
trainer Jos. De bespreking met de selectie liet zijn ambitie 
doorschemeren en uiteraard wensen wij hem en de selectie ook 
komend seizoen veel succes.

Het seizoen werd officieel afgesloten met Stratenvoetbal. Dit jaar een 
regelrechte knaller dankzij Dick en Jannie, maar voor de 3e helft ook 
de AC. Een topdag waarbij dank voor iedereen die zijn steentje heeft 
bijgedragen.

Gevolgd door in mijn ogen de belangrijkste avond, de vrijwilligers 
avond. Zelf was ik er niet bij, maar dankzij Bryan heb ik mijn zegje 
kunnen doen vanuit Rome. Nogmaals iedereen hartelijk dank voor 
je inzet voor geel-blauw het afgelopen jaar. Zonder vrijwilligers geen 
vereniging!

Iedereen een fijne vakantie en tot ziens in het nieuwe seizoen.

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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Siveo-1 strijdt tot laatste  
duel om nacompetitieplek
Onze vlaggendragers kunnen terugkijken op een heel knap seizoen 
2021-2022. Tot de allerlaatste match zijn ze in de strijd gebleven om een 
nacompetitieplek. Pas in de slotfase van het laatste duel hebben zij op een 
uiterst schlemielige wijze het hoofd moeten buigen.

De jongens van hoofdcoach Koos van Zoest trokken ook de laatste wedstrijden 
de positieve lijn door die ze feitelijk in de loop van de competitie hadden 
ingezet. In een knap duel werd de latere kampioen SC Woerden grote delen van 
de wedstrijd duidelijk de wil opgelegd. Terwijl het aandrong om een driepunter 
te pakken werd het in de counter voor het eerst op een nederlaag gezet tegen 
een ploeg uit het linkerrrijtje. Het deerde onze geel-blauwen niet en de positieve 

weg werd voortgezet. Zo werd bij Linschoten overtuigend gezegevierd 
met 0-5. Vervolgens werd op de Beemd tegen VEP revanche 
genomen voor de eerder dit seizoen opgelopen 3-0 nederlaag. De 
ploeg uit Woerden werd met 4-1 aan de kant gezet en dus was alles 
gericht op de seizoenafsluiting bij Zevenhoven, de directe concurrent 
om de 4e plek.

Siveo nam heel snel de leiding en de wedstrijd kabbelde lange 
tijd voort in het voor onze geel-blauwen gunstige scenario; een 
gelijkspel was immers voldoende. Siveo forceerde in de 87e minuut 
de beslissing toen het de 0-2 scoorde. Maar de Zevenhovense 
grensrechter meende tot veler verbazing buitenspel te signaleren. 
De referee nam dat over, de vrije trap werd op een heel andere plek 
genomen en Siveo raakte zodanig van slag dat het alsnog met 2-1 de 
winst uit handen gaf. Een heel onrechtvaardig gevoel, zeker waar zelfs 
spelers van Zevenhoven na afloop aangaven dat van buitenspel geen 
sprake was. 

De klap kwam hard aan in het geel-blauwe kamp en bleef ook best 
wel lang hangen. Maar het mag absoluut niet het uitermate positieve 
gevoel over het zo heel knappe seizoen 2021-2022 doen vergeten. Een 
grote pluim voor spelers en begeleiding. 

Dick van den Hoeven

Wie is Jos Verweij?

Veterinnen Siveo weer kampioen!

Jos is een jonge enthousiaste trainer (27 jaar) en is geboren en getogen 
in Woerden. Hij is na zijn studie gaan werken bij een bedrijf dat analyses 
maakt voor voetbalclubs op basis van data uit wedstrijden. Hij ervaart dat 
als een fijne combinatie met de voetballerij omdat hij zo ook overdag al 
bezig is met analyses die hij als trainer ook weer kan gebruiken. 
Jos heeft met de jeugd ervaring opgedaan bij zowel Sportlust als Elinkwijk 
en diverse BVO’s. Ook heeft hij één seizoen bij de KNVB (Jeugdplan 
Nederland) gewerkt bij het JO13 team en heeft hij al een aantal zomers 
training gegeven bij de Jeugd Voetbaldagen van de KNVB. 
In het seizoen 2014/2015 heeft hij de cursus TC3 gevolgd om als 
gediplomeerd trainer aan de slag te kunnen gaan. Tijdens de periode dat 
hij de JO17-1 van Sportlust trainde (Hoofdklasse) is hij met succes gestart 
met zijn TC2/UEFA B-Youth cursus. In die periode hij ook assistent-trainer 
geweest bij het Sportlust-1 onder trainer Patrick Loenen. 
Jos wil als trainer heel duidelijk zijn naar wat hij van zijn spelers eist en 
ziet de ontwikkeling van spelers tijdens een seizoen als het grootste doel. 
Daarnaast hecht hij erg aan het teambelang. Jos maakt een zelfverzekerde 
indruk. Dat bleek bijvoorbeeld ook op de Beemd bij zijn kennismaking 
met de selectie. Daarbij schroomt hij ook niet een pittige doelstelling uit 
te spreken. Zo wil hij met Siveo minimaal weer meedoen om een plek in 

Op 20 mei betraden de veterinnen van Siveo ietwat zenuwachtig het 
complex van Kamerik. Hier moest het gaan gebeuren. Waar de dames 
de vorige keer het kampioenschap eigenlijk al binnen hadden en voor 
de vorm nog even de laatste competitieavond speelden, was het dit 
keer nog mogelijk om als tweede te eindigen. Gesteund door Lianne 
op doel, Gerineke in het veld, Diana als aanmoediger en Madelon 
en (geblesseerde) Petra als coach (helaas was Marjan verhinderd), 
begonnen de dames aan de eerste wedstrijd tegen ARC. Deze spannende 
wedstrijd eindigde met een 1-0 winst voor Siveo.  
 
De tweede wedstrijd tegen VEP werd door Siveo beslist met 2-0. Het enige 
wat de dames nu nog moesten doen was in ieder geval gelijk spelen tegen 
de moeilijkste tegenstander NSV. Maar ook deze wedstrijd werd gewonnen 
door de dames na een bloedstollende en adembenemende strijd, dit keer 
met 1-0. Het kampioenschap was binnen! Na deze kraker, konden de Siveo 
veterinnen dames eindelijk met een gerust hart aan de laatste wedstrijd 

de nacompetitie. En dat is in de huidige sterke 4e 
klasse bepaald geen geringe opdracht. Wij vroegen 
Jos nog naar zijn eerste indrukken van Siveo als 
club? “Al voor de eerste gesprekken had hij al een 
positief beeld bij de club Siveo, en dat beeld is 
tijdens de gesprekken zeker bevestigd. Ook aan de reacties van veel mensen 
om me heen die me feliciteerden met de club Siveo, die gaven aan dat het 
echt een mooie en leuke vereniging is!” Ook zijn eerste ervaringen met 
de Siveo-selectie bevallen Jos. “Vanaf de buitenkant leek het al een hechte 
en enthousiaste spelersgroep. Spelers die hard voor elkaar willen werken, 
bereid zijn om tijdens trainingen en wedstrijden echt volle bak te gaan. En 
daarnaast rondom die momenten het gezellig willen maken met elkaar. 
Een leuke enthousiaste spelersgroep dus, dat was ook te merken aan de 
onderlinge sfeer tijdens de kennismakingsavond. De afgelopen jaren zijn 
er door de staf samen met Koos volgens mij mooie en goede stappen gezet 
met de selectie, daar gaan we komend seizoen met z’n allen op proberen 
verder te bouwen.”

Veel succes Jos, namens het hele geel-blauwe cluppie.  
Dick van den Hoeven

beginnen. De laatste tegenstander van deze kampioenschapsavond was het 
altijd gezellige Jong Belegen team uit Kamerik. Siveo betrad het veld, maar 
werd door de tegenstander teruggestuurd. Zij wilden namelijk eerst een 
erehaag vormen voor de verse kampioenen. Als er een sportiviteitsprijs zou 
zijn geweest, was hij zeker naar Kamerik gegaan. Het werd vooral een erg 
gezellige wedstrijd en met o.a. een hattrick van Annemieke en een eigen 
doelpunt van de tegenstander, eindigde deze in 8-0. Met dit spectaculaire 
einde lieten de dames van Siveo de geduchte tegenstander NSV met 9 pun-
ten verschil achter zich!  Tijd voor een feestje dus! Met een muziekbingo 
en een heel gezellig feestje in de kantine van Jong Belegen, werd het een 
topafsluiting van het seizoen. Op naar volgend seizoen, waarbij ons team 
aangevuld gaat worden met Ellet, Gerineke, Stephanie, Diana en Fenke, die 
ons dit seizoen al uit de brand geholpen hebben door bijna allemaal een 
keer in te vallen. Bedankt en welkom dames!
 
Nancy Plijter

Siveo-selectie 
maakte 
kennis met 
Jos Verweij !
Eind juni heeft de Siveo-selectie op de Beemd kennis 
gemaakt met de nieuwe hoofdtrainer Jos Verweij.  
De Woerdenaar lokte met een aanstekelijk enthousiasme de 
geel-blauwe brigade op een aantal punten aardig uit de tent. 
Van beide kanten werden verwachtingen uitgesproken.  
En met name ook dat zij niet alleen elkaar, maar ook de 
spelers onderling, daarop kunnen aanspreken. Hoewel de 
indeling nog niet bekend is wil Siveo ook komend seizoen 
graag weer meedraaien om een plek in de nacompetitie.

Oefenprogramma seizoen Siveo 1 
2022/2023:
11-08  Eerste training
23-08  Floreant - Siveo 20.00 uur
27-08  Siveo - BSC 14.30 uur
30-08  Siveo - Cabauw 20.00 uur
13-09  Hertha - Siveo 20.15 uur
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Pupillen van de week 
sluiten seizoen Siveo af 

Traditiegetrouw staat er eerst patat en snacks op het menu, 
dit keer met hulp van Spies & Spijs. Een ieder zoekt hongerig 
zijn plekje aan de tafel op en wanneer alle magen zijn gevuld 
is het tijd om even de maaltijd te laten zakken; dit geldt niet 
voor de pupillen want die zijn alweer druk op het hoofdveld 
bezig om een balletje te trappen. Begrijpelijk want een goede 
voorbereiding voor de wedstrijd is het halve werk. Na het 
doornemen van de opstelling en de tactieken is het zover, de 
wedstrijd start onder leiding van Koos van Zoest. 
Ondertussen zijn er ook ouders aanwezig om de pupillen aan 
te moedigen. Zodra de wedstrijd begint is iedereen gefocust, de 
pupillen willen maar één ding en dat is winnen. En Siveo 1 dat 
wil de wedstrijd controleren. Het spel golft heen en weer over het 
veld, en eigenlijk doen beide teams niet voor elkaar onder. Het 
is Siveo 1 dat vrij snel op voorsprong komt. maar dit is niet voor 
lang want door een mooi afstandsschot van de pupillen (waarbij 
de keeper kansloos is) staat het al snel 1-1. 
Daarna wordt er door beide partijen gescoord, tja de stand weet 
eigenlijk niemand meer. Volgens de scheidsrechter is het de ene 
keer 2-1 voor de pupillen en bij het volgende doelpunt is het 
plotsklaps 4-2 voor Siveo-1. Bij het eindsignaal weet niemend 
precies de uitslag maar dat geeft niet want beide teams kunnen 
terugkijken op een hele leuke geslaagde avond.  
Na de wedstrijd worden de pupillen één voor één naar voren 
geroepen er wordt ze gevraagd of ze de tegenstander, de uitslag 
en de man of the match van hun desbetreffende wedstrijd nog 
weten. De meesten kunnen dit nog feilloos opzeggen. Ook 
ontvangen de pupillen nog iets lekkers als afsluiting van de 
avond. 
De jeugdcommissie wil alle spelers en begeleiding bedanken 
voor hun hulp en aandacht voor de pupillen voor en tijdens de 
thuiswedstrijden en natuurlijk ook voor hun aanwezigheid op 
deze avond.

De pupillen van de week vonden het leuk/spannend om een keer 
mee te mogen lopen met het eerste van Siveo.

Ton van Westerop nog bedankt voor het maken van de foto’s,  
deze zijn te vinden op www.siveo.nl in de rubriek FOTO’S. 

Namens de jeugdcommissie,    
Simone/Sigrid/Jan

Na 2 jaar afwezigheid mag het eindelijk weer: de wedstrijd 
waar een ieder op zit te wachten de pupillen van de week 
tegen Siveo-1. Deze editie waren 16 pupillen uitgenodigd 
en ook Siveo-1 komt met 20 man op volle sterkte naar deze 
happening toe. 
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De Beemd, daar was het feestje!

En toen na 2 jaar van afwezigheid was daar op 18 juni 2022 
weer het welbekende en traditionele stratenvoetbal. De 
weeromstandigheden waren fantastisch en alle ingrediënten 
waren aanwezig voor een succesvolle 48e editie. En dat werd het 
ook, zie elders, met foto’s van de winnaars. 
Na de finale was het tijd voor de altijd leuke derde helft. 
Onder genot van een drankje/sapje en de muziek van Bass-B 
kon iedereen daarnaast genieten van het lekkere eten van 
Van Bemmel Kaas & Kip. Tijdens dit evenement zijn er ook 
diverse rondes geweest waarbij mensen aan de hand van 
lootjes een prijs konden winnen. Hiervoor willen wij in het 
bijzonder de verschillende sponsoren bedanken. Anne’s Bloem, 
de Halve Maan, Nails by Nadia, Coop en Stoof bedankt voor 
jullie bijdrage hierin. Na de loterij was het tijd voor het gast 
optreden van Marco Langerak. Marco maakte er met zijn 
muziek en enthousiasme een goed optreden van met als gevolg 
een kolkende Beemd. Tijdens zijn optreden werd Marco o.a. 
geassisteerd door 
Sem Visser alias 
Hazes. Ook hij weet 
wat feesten is! 
Bass-B heeft de 
cirkel rond mogen 
maken en heeft 
vanuit de prachtige 
DJ-boot (auto), in 
samenwerking met o.a. MC Breggie & MC Brakka de bezoekers/
deelnemers laten flaneren. Ook willen wij namens de AC 
iedereen bedanken voor dit geslaagde evenement! Als laatste 
willen wij namens de AC, Bunnik Verhuur bedanken voor de 
hulp die geboden word bij de verschillende evenementen die de 
AC door het voetbalseizoen heen organiseert. Bedankt!

Lieve mensen de AC zit niet stil en komt in het begin van 
volgend seizoen weer met een leuk feestje.

Houd Social Media in de gaten en tot volgend seizoen!

De Activiteitencommissie 

Jaja daar zijn we weer mensen. Na enige radiostilte voor wat 
betreft de communicatie vanuit de AC in het Siveo Nieuws 
zijn we weer back on track. Het heeft helaas een lange tijd 
geduurd, voordat er weer een evenement georganiseerd kon 
worden. Dit was voelbaar bij het Rio de Siveo feest dat 30 mei 
plaatsvond. Na een spannende kraker van ons vlaggenschip 
waarbij zij helaas ten onrechte het onderspit moesten delven 
tegen SC Woerden waren de mensen zowel voor als na de 
wedstrijd in grote getalen aanwezig. Bovendien waren velen 
kleurrijk verkleed en was dit waar iedereen naar verlangde. 
De line up van die dag bestond uit Mathijs, Sven, SEVES & 
Bass-B. Mannen en bezoekers bedankt!
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TC nieuwe 
samenstelling

Klaverjassen

De technische commissie wordt vanaf het nieuwe seizoen versterkt 
door Jasper Stolwijk. We zijn erg blij dat Jasper met ons gaat 
samenwerken en dat we hiermee een afvaardiging vanuit het 2e 
hebben. Jasper, heel veel succes met je nieuwe rol!
Daarnaast nemen we ook afscheid van een ander commissielid, 
namelijk Peter Vermeij. Peter heeft zich de afgelopen 2 jaar als 
TC-lid fantastisch ingezet voor de vereniging en gaat nu helaas bij 
een andere vereniging voetballen. Via deze weg willen we Peter 
nogmaals bedankt voor zijn inzet.

Technische commissie

Het is de bedoeling dat er komend seizoen op de Beemd weer 
geklaverjast wordt. Voorlopig zijn de volgende data gepland:
16 september 2022.
21 oktober 2022.
18 november 2022.
23 december 2022. Boutkaarten
20 januari 2023.
17 februari 2023.
17 maart 2023.
7 april 2023. Paaskaarten
21 april 2023. 

Laatste dag van het weekendje stond in het teken van opruimen en 
weer terugkeren richting huis. Waar onder tussen nog wel een activiteit 
stond gepland. Prison Island in de kartfabrique te Utrecht. Na een zeer 
intensieve activiteit lusten alle meiden wel een hapje. Waarbij dit jaar het 
weekendje werd afgesloten met een diner bij Spies & Spijs. Daarbij zijn 
de meiden die helaas niet konden aansluiten bij het weekendje weg, wel 
aangesloten bij het afsluitend diner. Onder het genot van een happie en 
een sappie is er ook afscheid genomen van enkele teamgenoten en staflid 
die zich gaan vertegenwoordigen in het vrouwen veteranen team en Siveo 
2. Om nu nog een keer de gelegenheid te nemen om: Stephanie Bunnik, 
Gerineke Schouten, Diana van de Broek, Ellet Versluit en Carlo van 
Dam te bedanken voor al hun inzet en gezelligheid in het vrouwen elftal! 
Jullie hebben enorm veel voor het vrouwen elftal betekend, dat zal niet 
vergeten worden!! 
Aankomend seizoen (2022-2023) zal onze samenstelling niet heel veel 
veranderen. Naast de 4 meiden en Carlo, zal het team grotendeels intact 
blijven. Wij nemen nog wel afscheid van Julia Broer, zij zal de club 
verlaten en een transfer maken naar Rijnstreek. Verder hopen wij onder 
leiding van Ronald en Marinka de sportieve prestatie te verbeteren en 
wat hoger in de rangorde te eindigen. De derde helft na elke wedstrijd 
zal zich voort blijven zetten. Een team dat enorm hecht is geworden 
in het afgelopen seizoen en alleen maar gezelligheid kent.. Het seizoen 
is afgesloten met 3 punten, laten we kijken of het nieuwe seizoen ook 
gestart kan worden met 3 punten. In de zomer blijven de vrouwen 
(vrijblijvend) door trainen. Met een mix 
van de vrouwen 1 en veteranen vrouwen 
zal het een gezellige boel worden, maar zal 
het fanatisme er niet minder om zijn! 
Nog even kort willen wij onze sponsors 
even in het zonnetje zetten. Hans van der 
Knaap, Aad van Vliet, Marcel Donselaar, 
Elly van Hanswijk en Go Sport, zonder 
jullie hadden wij er niet bij kunnen lopen, 
zoals wij dat nu doen. Wij waarderen jullie 
enorm!!

Op naar het nieuwe seizoen 2022 – 2023 
en laten wij er een nieuw top seizoen van 
maken (met hopelijk betere prestatie)! 

Sportieve groet,  
De Vrouwen 1

De vrouwen van ons geel-blauwe 
clubje… altijd sterk in de 3e helft!
Voor onze dames heeft het seizoen zijn ups en downs gekend. Het seizoen 
is op sportief gebied gestart als een kanshebber op de titel, aan het einde 
van het seizoen hebben wij onze eigen feestje gevierd. Het feest omdat wij 
de laatste wedstrijd hadden gewonnen en het voor ons genoeg punten was 
om niet laatste, maar een na laatste te eindigen in de competitie. 

De voetbalprestaties waren dan niet optimaal, maar de derde helft heeft 
dit seizoen weer een hoogtepunt bereikt. En dat vooral door de inmiddels 
doorgestroomde meiden. Waarbij regelmatig WC foto’s naar elkaar worden 
gestuurd als nieuwe trendsetting binnen het team. Wat opvallend is, is dat 
als er een foto wordt ontvangen het geen selfie is, maar is er altijd nog wel 
iemand van het team op de foto te vinden.. vrouwen komen en gaan nooit 
alleen is het nieuwe statement binnen het team. 

Het afgelopen seizoen zijn er al meerdere feestjes geweest waarin het team 
gezamenlijk een kleine “versnapering” heeft gedaan. Zo hebben we bij de 
Halve Maan, tevens sponsor van het vrouwen, een happie en een sappie 
gedaan. Het ijs werd gebroken. Sindsdien is het team alleen maar hechter 
geworden. Het leeftijdsverschil (15 – 40) is weinig tot niet merkbaar. Zowel 
jong als oud zoeken elkaar op om een feestje te bouwen. 

Als afsluiter van het seizoen is het traditionele weekendje weg geweest. De 
vrouwen zijn met z’n allen 10 juni in de auto gestapt om naar Beekbergen 
te rijden. Na het eten is er een klein Karaoke avondje ontstaan, waarbij 
menige zangkunsten met elkaar gedeeld werden. Vervolgens heeft 
iedereen zich teruggetrokken om zich klaar te maken voor de eerste stap 
avond in Apeldoorn. Gezelligheid al over. Waarbij er meiden waren die 
2 opblaasbare flamingo’s hebben kunnen bemachtigen en met hun leven 
bewaakt werden. Tot in de late uurtjes is er met elkaar gedanst en gefeest, 
om de avond traditioneel af te sluiten met bolletjes met knakworst. 

Zaterdag waren er al redelijk wat vroege vogels onder ons. Wat volgt is een 
domino effect van meiden die wakker worden. En hoe… menige meiden 
hadden wat opstart problemen. Zaterdag is een vrije middag, waarbij 
iedereen kan doen waar het zin in heeft. Een groep is gaan zwemmen, 
de ander op de elektrische fiets naar Apeldoorn en de twijfelgroep die op 

het allerlaatste moment besloot om ook naar Apeldoorn te fietsen. Helaas 
waren er geen elektrische fietsen meer te huur, dus dan maar op de normale 
fiets. Een klein tochtje van 13 km. Alhoewel.. dat was de bedoeling. Hier 
en daar waren er wat off road weggetjes dat overleefd moest worden, 
maar na ongeveer 1.5 uur fietsen was ook de laatste groep aangekomen 
in Apeldoorn. Oh ja en er waren 2 meiden zo slim om te kiezen voor een 
chopper te rijden. Zij zaten al lekker op het terras om het gros van de 
meiden te ontvangen met een koud drankje. 

Einde middag was iedereen weer terug bij het huisje, om zich klaar te 
maken voor de avond. Waarbij vooraf het vrijgezellenavondje werd gevierd 
voor Cynthia, die een week later voor het altaar zou gaan verschijnen. Vol 
fanatisme werden de spellen uitgevoerd, want wie verloor mocht shotten. 
Waren er meiden die meer bezig waren met het shotten dan de spellen, 
maar dat mocht de pret niet drukken. Al vroeg stond de taxi klaar om 
alle meiden te brengen naar Arnhem. Na wat opruimen, laatste outfit en 
make-up check sprongen (bijna) alle meiden in de taxi. De vrijgezel van die 
avond, zat nog op de WC. Na een avondje stappen op vrijdag was zij haar 
stem kwijt, waardoor niemand haar heeft horen roepen. Dit resulteerde 
dat alle meiden in het taxi busje waren gestapt en er vandoor zijn gegaan. 
Alleen zonder de vrijgezel. Daar stond de vrijgezel. Na over en weer 
telefonisch contact met elkaar te hebben gehad, is de vrijgezel opgehaald en 
kon zij zich aansluiten bij de groep en het feestje meevieren. 

Gefeliciteerd
Onze gelukwensen gaan naar:
Jeffrey Voorend en Helen Hoogendorn-
Voorend, met de geboorte van hun zoon  
Siem (Johannes) op 29 mei 2022.
Edwin en Corien de Kruijf, bij wie op 1 juli 
2022 een dochter is geboren. Het zusje van 
Levi, Jiska en Sifra noemen zij Loïs.
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Eind mei was alweer de laatste puppytraining van het seizoen. 

Naast de gebruikelijke oefeningen werd er aan het einde van de training 
nog een echte wedstrijd tegen de ouders gespeeld. 

Deze wedstrijd werd natuurlijk glansrijk gewonnen door het puppyteam. 
Na deze geslaagde wedstrijd wachtte in de kantine de patat en werden de 
diploma’s en medailles uitgereikt.

Al met al een zeer geslaagde ochtend! Tot volgend seizoen!

Ariën & Jeroen

Stratenvoetbal kent weer 
heerlijke ambiance 
Het Stratenvoetbal op de Beemd kende weer een grote deelname en bovendien ook een heel fijn sfeertje. Bij de 
seizoenafsluiting streden in de ochtend een 10-tal jeugdteams. In de middaguren was het allemaal nog veel grootser, 
met ruim 200 deelnemers verdeeld over 28 teams. Zij deden dat met een uitermate sportieve inzet. En ze waren 
ondanks de hitte ook na de nodige wedstrijden zeker nog niet uitgeblust. Dat bleek toen DJ Bass B en zanger Marco 
Langerak er voor wisten te zorgen dat menigeen nog eens fors uit zijn dak ging. 

De Haak wint het 
stratenvoetbal !! 
De nieuwste straat van Zegveld, de Haak, heeft ook 
meteen de Stratenvoetbalcup gewonnen. Het was 
in de zinderende hitte geen eenvoudige route, zeker 
nadat één van de spelers geblesseerd raakte. David 
Vermeij moest al heel snel het veld ruimen nadat hij 
een enorm ei op het scheenbeen zag verschijnen; hij 
kwam in een onschuldig duel stevig in aanraking 
met de knie van een tegenstander. De Haak moest 
bovendien in de poule genoegen nemen met een 
2e plek en zegevierde in de achtste finale pas na 
strafschoppen over de Middenweg. Maar in de finale 
troefden zij overtuigend de Clausstraat af: 3-0.  
 

Hoofdweg en Broeksloot 
zegevieren bij 
jeugdstratenvoetbal  
Bij de jeugd waren het de teams van de Hoofdweg 
en de Broeksloot die de Straattrofee pakten. Bij 
de oudere jeugd ging dat bepaald niet van een 
leien dakje. Sterker: de finale tussen de Hoofdweg 
en de Nieuwstraat bleef steken op 0-0. Pas na 
strafschoppen wist de Hoofdweg te triomferen. Bij 
de jongsten nam de Broeksloot in de finale met 2-0 
afstand van de Clausstraat. 

 

Ward Franssen en Brent van Dam 
winnen penaltybokaal  
Bij de jeugd waren het de teams van de Hoofdweg en de Broeksloot 
die de Straattrofee pakten. Bij de oudere jeugd ging dat bepaald 
niet van een leien dakje. Sterker: de finale tussen de Hoofdweg en 
de Nieuwstraat bleef steken op 0-0. Pas na strafschoppen wist de 
Hoofdweg te triomferen. Bij de jongsten nam de Broeksloot in de 
finale met 2-0 afstand van de Clausstraat. 
 
 
Dick van den Hoeven. 

NB Het volgende Stratenvoetbal  
is gepland op 24 juni 2023!

Puppytrainingen
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Siveo´60 1 bouwt verder  
aan TEAM in Loon op Zand

De talenten van Siveo-2,
op wie lijken ze nou? 

Het mooie voetbalseizoen sloten de mannen van Siveo 1 met elkaar 
af in Loon op Zand om het teamgevoel nog verder te vergroten. 
Vrijdagmiddag/avond kwamen de spelers langzaam binnendruppelen. 
De accommodatie was top met als prettige bijkomstigheid een heerlijk 
zwembad. Toevallig was Dames 1 van Rijsburgse Boys (?) aanwezig in 
de naastgelegen accommodatie. Met hun hebben we op vrijdagavond 
wat “campingspelletjes” gedaan, zijn er wat mensen met kleding in het 
zwembad terecht gekomen en uiteraard werden er wat nummertjes 
gezongen. De plaatselijke pizzabezorger zorgde ervoor dat we ook wat 
vast voedsel binnen kregen.. Na een snelle opfrisbeurt volgde het eerste 
uitstapje. Tilburg centrum heeft kunnen genieten van hoe een derde helft 
eruit hoort te zien. De beentjes werden lekker uitgelaten op de dansvloer. 
Het feest ging nog door tot in de kleine uurtjes bij de accommodatie. 

Het sterrenensemble van de plaatselijke VV is natuurlijk niet zomaar uit de 
lucht komen vallen. Na lang trainen en hard werken is daar nu een kwalitatief 
sterk elftal wat niet onder doet voor de Europese top. Maar een topspeler 
wordt je niet zonder een groot voorbeeld of idool te hebben. Aan welke 
voetballers wilden onze spelers zich afgelopen seizoen vooral spiegelen? 

De zaterdag begon al weer vroeg voor een aantal mannen. In de loop van 
de morgen sloten de laatste mensen aan, de gebroerders Verlaan, verzorger 
Michael Meijer, grensrechter Edwin Hoogerbrugge en assistent trainer 
Gijs Breedijk. Na een topsport ontbijt was het tijd voor de eerste sportieve 
activiteit. De selectie heeft een padel-clinic gevolgd en aansluitend een 
toernooi. Na 1.5 uur spelen was er vanzelfsprekend één team dat  er met 
de prijs  vandoor ging. Dat waren de vedettes Erik Verlaan en Sven van 
der Plank. Terug bij de accommodatie werd er goed gebruik gemaakt van 
verkoeling in de vorm van het zwembad en natuurlijk een drankje. Er werd 
wat gekaart, anderen gingen darten en weer anderen lieten het afgelopen 
seizoen nog een keer de revue passeren. Daarna werd de barbecue 
ontstoken voor een gezellige hap.  
Na de barbecue was het tijd voor de “niks mis mee ouwe reus quiz” die 
geniaal georganiseerd was door Sven van der Plank en Luuk Blonk. 
Fragmenten en foto’s van het afgelopen seizoen, Siveo versie van ‘win 
met de zin” en “het geluid van Siveo” en diverse challenges kwamen er in 
voor. De onderlinge strijd brandde voor een laatste keer los. Zo moesten 
oa de gebroeders Gerwin en Erik het tegen elkaar op nemen. Maar ook 
Luuk Bregman moest alle zeilen bij zetten om vader Hans Bregman te 
verslaan. Jasper en Niek hoeven voorlopig geen knakworsten meer. De 
“bouwvakkers” uit elk team (Gertjan, Lukas, Lucas en Gijs) moesten een 
boot maken, die het langste zou blijven drijven in het zwembad. Lucas 

Mike Voorend: Waar Eddy Treijtel een meeuw uit de lucht schoot, is het 
luchtruim boven Zegveld niet veilig voor ooievaars. De uittrappen van 
Mike komen veelal met ijs weer terug richting het veld!  
Sem Visser: De Filippo Inzaghi van het elftal. Niet vanwege zijn uiterlijk, 
en zeker niet vanwege zijn kwaliteiten, maar ook Sem staat bekend als de 
‘Pipo’ van het elftal!  
Morris Jansen: Krijgt het voor elkaar om zelfs in vriendschappelijke 
wedstrijden ruzie te maken met de aanvallers van de opponent. Net als Stijn 
Vreven, alleen dan zonder staart!  
Robert Verheul: Giorgio Chiellini behaalde naast zijn voetbalcarrière  ‘cum 
laude’ zijn master op de universiteit. Dat gaat Robert dus ook proberen.  
Lukas Timmerman: Lukas deelt veel trappen uit, maar incasseert ook 
genoeg, waardoor hij vaak liggend op het veld te vinden is. Hij naait veel 
tegenstanders kaarten aan, wat hem doet denken aan Mark van Bommel.  
Rocco Pecht: Rocco is vooral verbaal aanwezig. Net als Sjaak Polak spoort 
hij zijn teamgenoten aan en coacht hij van achteruit. Kan ook zo lekker 
schelden, net als de Hagenees. 
Mark Heemskerk: De Kromme van ons elftal. Maakt net als Willem van 
Hanegem mooie tackles, maar staat vooral bekend om z’n onnozele praat. 
Binnenkort wellicht te zien bij Harry Mens op TV.  
Bart Lagerweij: De stille motor van het team. Overal inzetbaar en te 
vinden op het veld. Zijn fluwelen traptechniek met het linkerbeen doet 
denken aan Giovanni van Bronckhorst!  
Jan de Wit: Jan is de marathonloper van het team. Mede door zijn inzet, 
loopvermogen en kracht doet hij sterk denken aan Dirk Kuyt. De geruchten 
gaan dat ook Jan zijn gezicht wat heeft laten corrigeren.  
Nathan Rutjes: Voetbalt Rutjes bij Siveo? Nee, het is Rob Hoogeveen, die 
met zijn positieve commentaar en lekker matje wel veel weg heeft van de 
voormalig profvoetballer.  
Jasper Stolwijk: Jasper is helemaal fan van Johan Cruijff, hij probeert 

Vermeij wist met een schitterende creatie te winnen. Uiteindelijk kon het 
team van Gertjan, Erik Verlaan, Teun, Luuk Bregman en trainer Koos 
zich tot winnaars kronen. Direct na de quiz nam aanvoerder Sjoerd Blonk 
het woord over om de stafleden te bedanken voor hun bewezen diensten. 
Trainer Koos van Zoest kreeg een shirt van de geel-blauwe club met daarop 
bedrukkingen die zijn tijd bij de Zegveldse club samenvatte, “Niks mis mee 
ouwe reus”. De sfeer zat er goed in en het beloofde een mooie tweede avond 
te worden in opnieuw het centrum van Tilburg. Ook deze avond ging nog 
lang door. De zondagmorgen was aangebroken en iedereen was na een 
goede nachtrust topfit… Echter, er stond snel na het ontbijt de volgende 
activiteit alweer op het programma; suppen en de escape box.. Wel een 
uurtje later gestart door wat problemen bij het bedrijf van de sups, maar 
onze alleskunner Sem Visser wist dat eenvoudig op te lossen. De activiteit 
kon dus gewoon plaatsvinden. Ook werden er tegelijkertijd escapeboxen 
opgelost. Na een lang weekend moesten de hersens van iedereen nog even 
flink aan het werk. 

De zondagmiddag werd afgesloten met een hapje en drankje waarna de 
selectie terug reisde naar Zegveld. Het was een onvergetelijk weekend met 
een mooie groep. Op naar een nieuw seizoen met veel plezier én sportieve 
prestaties!

Luuk Bregman 

hem ook te imiteren met lobjes en stiftjes. Allemaal heel mooi, maar uw 
sportverslaggever zal toch graag ook wat strakke ballen van Schepijs’ voeten 
af zien komen. Iemand trouwens een stukje hamstring in de aanbieding?  
Jasper Koster: Niet alleen qua uiterlijk en aanleg voor mode lijkt hij op David 
Beckham, zijn voorzetten zijn ook van galactisch niveau! Zal waarschijnlijk 
niet met een ‘Spice Girl’ trouwen, maar Ogene, K3, … wie weet?  
Peter Vermeij: Zijn weg is een beetje te vergelijken met de transformatie 
die Arjen Robben ook is ondergaan; van ‘snel en lang aan de bal’ naar ‘snel 
en lang geblesseerd’.  
Stan van der Hoeven: Stan een idool? Há! De kleine man met het grote 
ego is zelf een voorbeeld voor velen en inspireert de voetbalwereld met zijn 
begaafde techniek en snelle dribbels. Net als de Portugese Ronaldo.  
Mick Visser: Over Ronaldo’s gesproken; Mick heeft met zijn schotkracht 
veel weg van de èchte Ronaldo. Heeft ook veel inzicht en kijk op het 
spelletje, nu de uitvoering nog.  
Mathijs Muit: Bij Mathijs gaat alles hard; rennen, tackelen, passen, schieten 
of aannemen (het liefst met buitenkant rechts). Geen gevoel voor nodig, als 
het maar hard gaat. Het is de blanke Afrikaan van ons clubje en wordt vaak 
vergeleken met Didier Drogba!  
Max Langerak: Max is gek van Diego Maradona en wil in alles op hem 
lijken. Tot nu toe lukt dat alleen in het nachtleven en de derde helft, waar 
hij elke week weer excelleert!  
Flagman Marvin: Onze assistent-trainer en grensrechter. Heeft wat betreft 
het vlaggen wat weg van Bas Nijhuis, laat graag door voetballen.  
Trainer Theo: Theo heeft wat weg van Diego Simeone. De flamboyante 
coach is enthousiast langs de lijn en minstens zo fanatiek als de spelers zelf. 
Rent nog weleens het veld in met het idee een corner binnen te knikken.  
Manager Muller: Manager Muller is de inspirator van dit elftal en 
de spelers lopen weg met hem. Hij regelt alles tot in de puntjes en is 
eigenlijk een soort Sir Alex Ferguson van de Lage Landen. De Koninklijke 
onderscheiding kan niet lang wachten.

Het is slechts een kwestie van tijd tot dit gezelschap hun idolen 
voorbijstreeft! 

uw sportverslaggever



2120 SIVEO NIEUWS
2022/3

advertenties

21SIVEO NIEUWS
2020/2

advertenties

SIVEO NIEUWS
2021/1

Cora’s
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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
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Effe een 
babbeltje met 
Marcel van 
Dam:
Voor het babbeltje ging ik deze keer op pad naar Marcel van Dam, 
trouwe afnemer van ons verrukkelijke broodje bal… oké  misschien 
ietwat sponserig maar voortreffelijk qua smaak… toch Marcel?! 
Marcel vervult bij ons cluppie al jaren binnen verschillende teams een 
“leidersfunctie”. 

Marcel van Dam, geboren op de Rondweg in Zegveld op 7 maart 1982. 
Hij is getrouwd  met Annet en vader van dochter Loïs en zoon Brent. 
Werkzaam bij Kaasveredelingsbedrijf Kruijt.

Marcel begon zijn voetbal loopbaan  op 7 jarige leeftijd in de E en speelde  
met  o.a. Frank van der Vaart, Leon Hoogerbruge en Koen Fritz in zijn 
eerste seizoen. Uit betrouwbare kring vernam ik dat hij toen best druk 
was met bloemetjes  bekijken tijdens de wedstrijden. De fauna en flora 
op de velden vond hij reuze interessant. Toch kan de persoon in kwestie 
(Marcel) dit zich absoluut niet meer voor de geest halen..  ach wat 
geeft het.. je kan ook niet alles ‘opslaan’. Kampioen in de jeugd werd hij 
èènmaal en dat was met een Jeugd Zwaluwentoernooi. Voetbal stond niet 
echt bovenaan de lijst bij mij thuis vertelt hij, m’n moeder was meestal 
druk met andere dingen op zaterdag, maar m’n pa kwam wel kijken. Ook 
mijn broers Vincent en Lennart waren lid van de geel-blauwen, m’n zus 
Annemieke balde bij de dames. (Annemieke houdt nu  de website van 
Siveo bij). Vader Leo deed wel mee aan het bedrijfsvoetbal van de Fa. den 
Oudsten waar hij werkte. 

In de senioren ging Marcel spelen in het 4e/5e, was er enige jaren speler/
leider wat niet echt optimaal was. In 2017 was Marcel genoodzaakt te 
stoppen met het spelletje na het krijgen van een bedrijfsongeval. Het 
allerlaatste doelpunt wat hij maakte in het 4e is vastgelegd, deze scoorde 
hij in een wedstrijd tegen Oudewater waarin hij 10 minuten inviel. Heel 
wat jaartjes was hij  leider/trainer van het 5e maar volgend jaar wacht 
hem een nieuwe uitdaging: samen met Carlo van Dam gaat hij het 2e 
leiden en Marvin neemt de taak van vlagger op zich. Het 2e is een team 
met best veel jongere spelers, daarom is het fijn dat Patrick de Jong en 
Danny Groenendijk dit team komt versterken. ( in overleg met de TC).  
Of teammascotte Brent mee verhuist van het 5e naar het 2e., vast wel. 
Zoon Brent gaat elke zaterdag mee  met Marcel als deze op pad ging met 
het 5e.. een uitje voor de kleine man.. elke speler kent hij natuurlijk bij 
naam en zodoende heeft hij het ‘druk’ met gedag zeggen als hij door ons 
dorpje fietst..

Marcel is ook leider van de JO 10 (het team waarin Brent speelt), 
samen met Jaco Biemond. Om de week traint hij de kleine mannen 
en blijft dit volgend seizoen ook doen (dan is het de JO 11) Afgelopen 
Stratentoernooi won Brent de penaltybokaal, stond in de finale met Dean 
Beiboer net zo als bij de vorige editie van het stratentoernooi. Alleen 
toen ging Dean met de bokaal aan de haal en nu scoorde Brent de meeste 
doelpunten. De bingo en de jeugdspeelavond voor de jongere jeugdteams 
was zeer geslaagd. 

Zaterdags wordt het spelletje bij Siveo bekeken ‘s morgens bij Brent en ‘s 
middags bij zijn eigen team, maar andere dagen ziet hij veel wedstrijden op 
TV. Met Ajax en Feijenoord heeft hij niks, AZ is het meest favoriet.

Wat hij wel wat jammer vindt is dat er zo gemakkelijk afgezegd wordt 
voor wedstrijden, als je op voetbal zit dan ga je er voor is zijn idee (helaas 
geldt dit niet voor iedereen bij ons cluppie). Maar  verder hij heeft het 
prima naar z’n zin, het is altijd gezellig, je kent eigenlijk wel iedereen en 
de sfeer is relaxed en gemoedelijk. Een beetje sociale controle maar dat 
kan geen kwaad… speel de 3e helft maar dan wel met beleid, je hebt een 
voorbeeldfunctie naar de jongeren. 
Vind je Marcel op zaterdag langs het veld, op zondag wordt er gevist… 
niet meer zo intensief als voorheen, toen ging hij nachtvissen op karpers, 
was 3 dagen er voor al aan ’t voeren. Nu wordt gehengeld op witvis in het 
Amsterdam-Rijnkanaal of gooit hij z’n dobber uit om een barbeel te vangen  
in de Waal of in de IJssel. In de schuur heeft hij een speciale koelkast 
staan waarin  het voer om te hengelen wordt bewaard. Van maar liefst 5 
verschillende Hengelsportverenigingen is hij lid.

Een andere mooie hobby is het fokken van kleurdwergen.. zwart 
zilvervossen om precies te zijn. Om goed voor de dag te komen op een 
kleinveeteelt tentoonstelling mag zo’n diertje geen enkel witte haar in zijn 
vacht hebben. Best een klusje om dat perfect te krijgen. Al 2x heeft hij de 
tentoonstelling in Zegveld gewonnen in de categorie ‘kleurdwergen”. Twee 
maal over de F (fraai). Dochter Loïs fokt Nederlandse hangoor dwergen… 
wel leuk toch met je ene kind ga je naar een tentoonstelling met de ander 
naar het voetbalveld.

Of Marcel nog een doelstelling heeft aankomend seizoen met het 2e? 
Uiteraard: promoveren naar een hogere klasse!

Margriet Vermeij

Enerverende 
spellenavond 
voor de jeugd 

Nadat iedereen aanwezig is starten we zo rond 18:15 uur met eten. 
Traditiegetrouw worden er pannenkoeken gegeten welke zijn gebakken door 
enkele ouders en die eigen gebakken pannenkoeken vielen zeker in de smaak. 
Wanneer een ieder zijn of haar buik vol heeft gegeten is er even tijd om uit te 
buiken.  
Maar niet voor lang want de kinderen kregen het signaal om zich te melden 
voor de spellen op het hoofdveld. Hoogste tijd om te beginnen aan het 
voetbaltoernooi. Eerst worden de kinderen ingedeeld door omroepster Sigrid. 
Zij komen in diverse teams met als leiders Luuk/Gerwin/David/Jasper/Lukas. 
En onder toezicht van scheidsrechters Erik/Diana/Kevin worden vervolgens 
de wedstrijden in goede banen geleid. De uiteindelijke winnaar van dit 
toernooi is team Liverpool met als leider Gerwin Verlaan. 
Na het toernooi konden de kinderen even hun rustmoment pakken, dit in 
combinatie met een lekker ijsje zorgde er weer voor dat ze weer geheel fit 
waren voor een nieuwe uitdaging. Dezelfde teams als bij het voetbaltoernooi 
gaan nu de strijd met elkaar aan bij het touwtrekken. Hierbij was het team 
Juventus met als leider Lukas Timmerman duidelijk een kopje te groot voor 
de andere teams. 
Wat gaat de tijd gaat toch snel want het is alweer 21:00 uur. Op dit moment 
worden de spelers die tot dit tijdstip mochten blijven opgehaald door hun 
ouders. Met de overgebleven 20 kinderen gaan we opnieuw na een indeling 
van 5 teams verder met de spellenavond. Op het achterste gedeelte van het 
hoofdveld zijn de spelen penalty schieten, voetbal bowling, dribbelspel, latje 
trappen en voetbal darts uitgezet. Bedoeling is om samen als team zoveel 
mogelijk punten te scoren met deze spellen.   
Ondertussen wordt op het voorste gedeelte van het hoofdveld hard gewerkt 
om het laatste spel van de avond, levend stratego, klaar te zetten.  Een 
intensief spel wat de jeugd echt in vervoering wist te brengen. 
We kunnen als Jeugdcommissie terugkijken op een voor ons geslaagde 
avond. zonder de hulp en inzet van vrijwilligers is zoiets organiseren 
uiteraard niet mogelijk. Ouders bedankt voor het bakken van de overheerlijke 
pannenkoeken. Brandweer Zegveld bedankt voor het lenen van het touw voor 
het touwtrekken. Ton van Westerop, dank voor het maken van de foto’s (u 
kunt ze vinden op de website van Siveo onder de kolom foto’s). Luuk/Lukas/
Gerwin/David/Jasper/Petra bedankt voor het begeleiden van de spellen.  
Diana en Kevin, ook jullie bedankt voor het fluiten en voor jullie algemene 
medewerking. En natuurlijk niet te vergeten onze speciale hulp van deze 
avond Erik Lenssinck  (JO13 speler). Erik heeft zelf contact gezocht met 
Simone en gevraagd of hij ons mocht helpen en dat heeft hij zeker gedaan. 
Van het rondbrengen van de pannenkoeken & drinken, fluiten van de 
wedstrijden, begeleiden van het touwtrekken tot opruimen; niets was teveel 
gevraagd. Erik, je bent een topper, super bedankt voor je hulp 

Namens de Jeugdcommissie, Simone, Sigrid en Jan 

Begin juni organiseerde de jeugdcommissie een spellenavond. De jeugd 
van JO7 tot en met JO12 kon zich op de Beemd volop uitleven. Natuurlijk 
was er voetballen (met als leuke bijkomstigheid een begeleiding van onder 
meer selectiespelers). Maar op zo’n avond is er veel meer te beleven. Wij 
geven jullie hierna een inkijkje. 
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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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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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Weer veel spektakel  
bij het Poldersporten 

Voorlopige indeling  
Senioren seizoen 2022-2023

Indeling Junioren seizoen 2022-2023Eind juni stond er wederom een activiteit op de agenda, dit keer voor de 
jeugdteams JO-13 t/m JO-15. Traditiegetrouw vormt het poldersporten in 
de Kwakel een mooi moment om met z’n allen het seizoen af te sluiten. Er 
is altijd voldoende spektakel.

De spelers moesten rond 18.15 uur verzamelen op de parkeerplaats bij de 
Beemd. Sigrid vinkt de aanwezigen eerst netjes aan zodat we zeker weten 
dat iedereen er ook daadwerkelijk is. We vertrekken uiteindelijk met 28 
jongens en meiden om 18.25 uur naar de Kwakel. De groep krijgt daar een 
korte uitleg en wordt verdeeld in 2 kleinere groepen, elk met een eigen 
begeleider. 

Het is de bedoeling om via diverse hindernissen droog naar de overkant 
te komen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want sommigen waren 
al bij het eerste onderdeel nat.  Voor degene die nog wel droog waren na 
het eerste onderdeel wordt het een steeds grotere uitdaging om ook zo 
lang mogelijk droog te blijven. Nadat een ieder na 2 uur het parcours heeft 
afgelegd is als laatste aan de beurt de buikschuif glijbaan, deze is voorzien 
van water en groene zeep. Wie aan het einde van de baan aan de bel kan 
rammelen heeft deze baan met succes afgelegd. Wanneer iedereen 2 a 3 
keer een poging heeft gewaagd om de bel te luiden is het hoog tijd om 
lekker warm te gaan douchen. 

Na het douchen kreeg iedereen nog wat te drinken en een zakje chips. Zo 
rond 9.45 uur is het tijd om naar huis te gaan. Maar niet voordat er eerst 
een leuke groepsfoto is genomen door Siveo fotograaf Ton van Westerop. 

Al met al weer een geslaagde avond. Via deze weg willen wij graag de 
ouders bedanken voor het rijden, zonder jullie had deze activiteit niet door 
kunnen gaan. En Ton weer bedankt voor het maken van de leuke foto’s. 
Deze kunt u vinden op de Siveosite onder de rubriek FOTO’S.

Namens de jeugdcommissie,  
Simone, Sigrid, Jan. 

A en B selectie 
1 Sjoerd Blonk 
2 Luuk Blonk 
3 Gertjan Brak 
4 Luuk Bregman 
5 Marc Hageman 
6 Marnix Hoogendoorn 
7 Jasper de Kruijf  
8 Sven van der Plank 
 9 Jasper Stolwijk 
10 Erik Streng (k) 
11 Erik Verlaan 
12 Gerwin Verlaan 
13 Lucas Vermeij 
14 Mike Voorend (k) 
15 Teun Vroege 
16 Niek van der Wagt  
17 Ricardo Würsten 

SIVEO JO16-1 
T: Miquel van Dam 
T: Richard Bakker 
1 Bram van Eijk 
2 Christian Bakker 
3 Arie Oosterom 
4 Rick van der Knaap 
5 Brain Breedijk 
6 Jack Hendriks 
7 Rick van Dommelen 
8 Job van der Knaap 
9 Roel Groot Bruinderink 
10 Tijn de Kort 
11 Ian van Dam 
12 Mike Kuijer 
13 Stef Franssen 
14 Ward Franssen

SIVEO JO15-1 
T: Peter de Jong 
1 Amy Beukers 
2 Lotte van de Weerd 
3 Lieke van Vliet 
4 Noud Verweij 
5 Bram Pak 
6 Liam Lyndersay 
7 Mike de Roo 
8 Joël Kastelein 
9 Ayden Wondel  
10 Sam van der Quast 
11 Finn Hooijkaas 
12 Jurre Spaanderman 
13 Matthias Vennik 

 
18 Nick  Rekers (k) 
19 Vincent Blok 
20 Stan van den Hoeven  
21 Rob Hoogeveen 
22 Jasper Koster 
23 Bart Lagerweij 
24 Max Langerak 
25 Mathijs Muit 
26 Mick Visser 
27 Sem Visser (k) 
28 Rick Wilbrink 
29 Jan de Wit  
30 Ivo de Boggende  
31 Morris Janssen 
32 Luuk Rademakers 
33 Mark Heemskerk

SIVEO JO14-1 
T: Arjan Würsten 
T: Luuk Bregman 
1 Lorenzo van de Laan 
2 Jasper Meijers 
3 Jurgen Würsten 
4 Romy van Dam 
5 Jochem Vonk 
6 Boaz Kwakernaak 
7 Erik Lenssinck 
8 Nesri Sarrou 
9 Toby van Ginkel 
10 Luuk Weststrate 
11 Vienna de Waal 
12 Sem Donselaar 
13 Owen van Dam 
14 Lodewijk Mulder

SIVEO JO12-1 
L: Arnold Beiboer en  
Esther van der Hoef 
T: Arnold Beiboer/David Dros 
T: Erik Brak 
1 Semm Lyndersay 
2 Siep Ton 
3 Niek Wijman 
4 Eva Pak 
5 Dilan Brak 
6 Jayden Andeweg 
7 Stefan van Vliet 
8 Jesse Kastelein 
9 Dean Beiboer 
10 Jonathan Dros

SIVEO JO11-1 
L: Marcel van Dam /  
Jaco Biemond 
T: Marcel van Dam/Jaco Biemond 
1 Khalil Hassan  
2 Onno Lenssinck 
3 Leroy Dekker 
4 Sep Hoogerbrugge 
5 Rayan Sarrou 
6 Tess van der Knaap  
7 Brent van Dam 
8 Joost Loenen 
9 Guus Biemond 
10 Killian Wisseloo 
 
SIVEO JO10-1 
1 Jack Harreveld 
2 Jens Kooijman 
3 Hidde Mulder 
4 Bas van der Berg 
5 Florian Ligchaam 
6 Stef Wijman 
7 Alessio Marina 
 
SIVEO JO9-1 
L: Edwin de Kruijf en Maikel 
Hendriks 
T: Maikel Hendriks  
1 Aaron Verboom 
2 Levie Kruijf 
3 Lenn Brak 
4 Ruben Kastelein 
5 Maxime Hendriks  

6 Collin Meijers 
7 Remo Dijkshoorn 
 
SIVEO JO8-1 
L: Nick van Ginkel en Quinten van 
Dobben 
T: Nick van Ginkel, Bart van der 
Geer en Pjiotr Zdziech 
1 Lennart Verboom  
2 Ilse de Jong 
3 Naut Hooijkaas 
4 Gijs van Dobben  
5 Samuel Zdziech 
6 Luca van Ginkel 
7 Jan Beuckens 
8 Jim van der Geer 
 
SIVEO JO7-1 
L: Marco van Amerongen 
T: Marco van Amerongen 
1 Sepp Verhage 
2 Quinty Andeweg 
3 Jilles Roeleveld 
4 Dayne Streng 
5 Cruz Hendriks 
6 Jarno Verboom 
7 Dailey de Wit 

Siveo 3 
1 Remco van Amerongen  
2 Jelle Blonk 
3 Mathijs Brak 
4 Bastiaan Brak 
5 Wiljo Fierens 
6 Nick van Ginkel  
7 Jurn van den Hoeven  
8 Dennis de Jong (k) 
9 Danny Groenendijk 
10 Rick Voorend 
11 Daniel  Voorend 
12 Eric Smit 
13 Martin Biemond 
14 Coen  van Oostrum  
15 Rogier Boer 
16 Patrick de Jong 

Siveo 4 
1 Huibert Brak 
2 Robin Breedijk (k) 
3 Yanick Heemskerk 
4 Wesley Jong de 
5 Davy Lex 
6 Kevin van der Meer  
7 Pim van Oostrum  
8 Yusuf Packlaci 
9 Yourit de Jong  
10 Rocco Pecht 
11 Jelle Onderwater 
12 Roald Hoogerbrugge 
13 Kevin Jong de 
14 Tibbe Versteeg 
15 Tiemen Klein (k) 
16 Jesse Baas 
17 Lex Hoogeveen
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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! 
 

 

advertentie

TEL 06 303 87 349
WWW.BUNNIKVERHUUR.NL
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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?

Semm Lyndersay 

Siveo - Woerden                   

30-04-2022

2-3

Tommie/Jeroen/Aaron/Arjan  

rechtsback 

rechtsback  

 Ajax 

Erik Streng 

Luuk Blonk maar bedoelde Gert 

Jan Brak  

scoren tegen de tegenpartij

toen siveo scoorde   

zekers

films kijken - toneel - eten -  dingen maken 

3 p`s  patat, pizza, pannenkoeken 

jammer dat we niet hebben gewonnen -  
ze hadden erg goed gespeeld 

Lorenzo van der Laan 

Siveo - Kamerik    
               
14-05-2022

2-1

Bolton Ontwikkeling 

Luuk Bregman & Jasper de Kruijf 

linksback 

linksback  

 Ajax 

Antony

Luuk Bregman 

Gerwin Verlaan 

 de aftrap 

toen siveo voor de 2e keer scoorde   

ja zeker

buiten spelen, voetballen & gamen 

patat & pizza 

 ik vond het een hele leuke middag. Bedankt!

Siep Ton 

Siveo - Vep 

28-05-2022

4-1

Holland Kaascentrum

Tommie Muller/Arjan Ton

mid. rechts-links

mid. rechts-links

Feyenoord

Bryan Linssen

Luuk Bregman

Gert-Jan Brak

de aftrap en scoren

de aftrap en scoren

ja

voetbal 

patat

ik vond het een leuke dag!

Pupillen 
van de 
week 

Competitie-
indeling Siveo-1 
bekend
De KNVB heeft de competitie-indelingen voor de standaardteams 
voor het seizoen 2022/2023 bekend gemaakt. Siveo is weer ingedeeld 
in de 4e klasse B. Daarin treft het naast een aantal tegenstanders van 
het afgelopen seizoen ook oude bekenden als GSV, Gouda, Perkouw, 
SPV en WDS. Ook ontmoeten onze geel-blauwen Cabauw van oud-
Siveotrainer Herman Verrips.

Competitie-indeling Siveo-1

Be Fair 1
Cabauw 1
GSV 1
Gouda 1
Linschoten 1
Perkouw 1
Rohda ‘76 1
SCH’44 1
SPV ‘81 1
Siveo ‘60 1
Stolwijk 1
VEP 1
WDS 1
Zwammerdam 1



3534 SIVEO NIEUWS
2022/3

SIVEO NIEUWS
2022/3

advertenties advertenties



36SIVEO NIEUWS
2022/3

advertentie

HOOFDSPONSOR SIVEO 1


