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Siveo Nieuws
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‘Sport Is Vreugde En Ontspanning 1960’
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Sportpark ’De Beemd’ 
Milandweg 31 
3474 KK Zegveld 
Tel. (0348) 69 17 15

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

Margriet Vermeij
Broeksloot 63
3474 HS Zegveld
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Oplage: 1000 ex.

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

Jeugd:
Jaco Biemond 
Broeksloot 7 
3474 HS Zegveld 
Tel (0348) 692200   
jacobiemond@gmail.com
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Eric van den Hoeven
Korensloot 80
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Contributie per kwartaal        Contributie    Kleding       Vervoer        Totaal
Senioren (18 jaar en ouder)  € 49,25  € 2,75  € 0,00  € 52,00
O19  € 34,20  € 2,75  € 6,50  € 43,45
O17-O15-O13-O11  € 23,90  € 2,75  € 6,50  € 33,15
O9  € 19,15  € 2,75  € 6,50  € 28,40
Alleen trainende leden  € 24,65  € 0,00  € 0,00  € 24,65
Rustende leden  € 16,45  € 0,00  € 0,00  € 16,45
3e jeugdlid in één gezin                                      GRATIS

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

Activiteiten:
Cynthia Verhage
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De Koning makelaars

Speel je uit of thuis?

Een goede wedstrijd!

Woondromen waarmaken

van de redactie
De Siveohoofdmacht zit duidelijk in de 
problemen met een ongelooflijke lawine 
aan blessureleed. Op deze wijze is het 
niet verwonderlijk dat de beoogde plek in 
het linkerrijtje ver weg raakt. Sterker: de 
degradatiezone nadert en die zone is heel 
breed met drie rechtstreekse degradaties 
en twee nacompetitieplekken. Hopelijk 
kan de winterstop in ieder geval een aantal 
pijntjes verzachten opdat we met de best 

nog aanwezige energie en wilskracht een leuke serie kunnen gaan 
neerzetten. Met, als het even kan, veel geel-blauwe steun vanuit de 
achterban.

Er was ook mooi voetbalnieuws. De Siveo Veterinnen pakten weer 
de kampioenstitel. En er gebeurde ook veel meer. Natuurlijk wist 
Sinterklaas weer de weg naar de Beemd te vinden, dit keer met 
brandweerauto. Ook het Fifa toernooi voor de Siveojeugd was een schot 
in de roos.

Uiteraard in deze editie ook aandacht voor de Algemene 
Ledenvergadering. In een aardig bezette kantine draaide het vooral 
om de financiële positie van de club als gevolg van de Coronajaren en 
de te verwachten klap als gevolg van de energiecrisis. Centraal daarbij 
kwam te staan de mogelijkheid om het clubgebouw te verduurzamen. 
Een delegatie uit de geel-blauwe club heeft daartoe eerste initiatieven 
ontwikkeld en die werden nader toegelicht door Peter Vermeij.  
Zie hierover meer in de bijdrage van Eric.

Verder in dit Siveo Nieuws:
- De activiteitencommissie over hun uitzinnige najaarsfeest en 
vooruitblikkend op het altijd zeer sfeervolle darttoernooi op 7 januari.

- Het babbeltje van Margriet, dit keer met een rasecht Siveolid Jan Piet 
Bergshoeff, mede aan de hand van zijn fraaie boek My Generation.

- De Oranjeduels op het WK die ook de Beemd in de ban deden.

- De Gemeentelijke Onderscheiding die Adri Bonewald volstrekt 
terecht ten deel viel.

- De fraaie opbrengst voor Siveo van de Rabobank Clubsupport.

- Een aantal jeugdteams die in de picture worden gezet.

Wij wensen jullie allemaal fijne gezellige Kerstdagen en een sportief en 
gelukkig 2023 toe.

Namens de redactie, 
Dick van den Hoeven

 Deadline volgende inleverdatum:

 Woensdag 14 april 2023

van de voorzitter
Het seizoen is alweer in volle gang en de 
winterstop nadert al snel, kortom tijd 
voor een tussenbalans.
Ons vlaggenschip heeft het moeilijk en 
mede ingegeven door forse personele 
problemen is het voor de equipe van 
Jos passen en meten. Complimenten 
aan Hans en Jos hoe zij de rust bewaren 
rondom het team. De teamspirit is in 
ieder geval uitstekend, mogelijk kunnen 

we daarmee nog enkele 3 punters afdwingen voor de winterstop.  
Ook bij de overige 3 seniorenteams is het passen en meten qua 
bezetting. Veel communiceren met elkaar is de oplossing om de 
personele problemen de kop te kunnen bieden. En uiteraard ook  
de bereidheid tonen om een ander team te helpen, de week daarop 
kan de situatie namelijk zomaar andersom zijn.

Bij de jeugd is het helaas niet veel anders, hier zie ik dat iedereen 
de schouders eronder zet en elkaar overal probeert te helpen. Een 
veel gehoorde vraag bij de jeugd is de te hoge indeling van sommige 
teams, waardoor de lol er na heel veel verliespartijen een beetje 
afgaat. Neem van mij aan dat wij vanuit SIVEO de KNVB meerdere 
malen verzocht hebben tot een betere indeling qua klasse.  
Helaas is er niet echt een luisterend oor in Zeist, sterker nog ze 
hebben ons verzocht geen contact meer op te nemen met betrekking 
tot de indeling van jeugdteams.

Begin november was de ALV, hierbij kwam naar voren dat de 
afgelopen 2 Corona seizoenen zijn afgesloten met een negatieve 
balans. Dit is op zich niet direct verontrustend, na dit seizoen die 
hopelijk zonder Corona wordt uitgevoetbald, hebben wij een beter 
inzicht in de huidige stand van zaken.  Wel zorgelijk zijn de stijgende 
energielasten vanaf de zomer 2023. Dit is ook de reden waarom er 
een werkgroep onder leiding van Peter Vermeij is gestart met de 
verduurzaming van ons complex. Bij de ALV hebben de leden hier 
ook hun fiat voor gegeven. De start is veelbelovend en wij zullen 
jullie op de hoogte houden van de vorderingen.

Positieve afsluiter is dat met de komende wintermaanden voor  
de deur TAGB alle leiders in een warme jas gaat steken.  
De leiders en de trainers zijn toch een belangrijk onderdeel van  
onze voetbalvereniging en nu lopen ze er weer warm en mooi 
herkenbaar bij.

Langs deze weg wil ik dan ook iedere vrijwilliger bedanken voor zijn 
of haar inzet voor onze vereniging. Daarnaast wens ik alle lezers 
alvast hele prettige kerstdagen en een sportief en voorspoedig 2023. 

Eric van den Hoeven
Voorzitter

advertenties
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Siveoselectie wil strijden om 
blessuregolf op te vangen
Het wordt coach Jos Verweij en zijn staf bepaald niet eenvoudig 
gemaakt. Enthousiast gestart met meteen ook heel aardige resultaten 
in de KNVB-beker en eerste competitiewedstrijden. Maar vervolgens 
sloeg op een ongekende manier het blessurevirus toe. Vaak moest 
de ambitieuze Woerdense trainer pakweg een half elftal (zie kader) 
missen door blessureleed. Het is bewonderenswaardig hoe dat wordt 
opgevangen en hoe de spelers met heel veel strijd toch weten aan te 
klampen. 

Dat geldt niet alleen voor de nog fitte spelers die duidelijk een fors stapje 
extra maken maar zeker ook voor de invalkrachten die plots voor de 
leeuwen worden gegooid. Misschien is het juist wel de mengeling van 
beiden wat de teamgeest een extra impuls blijkt te geven. Duidelijk is in 
ieder geval dat het team volop strijd wil leveren om de blessureproblemen 

het hoofd te bieden. En dat het daarin ook bewonderingswaardig slaagt. 
Wat bijvoorbeeld te denken van de match op de Beemd tegen Perkouw en 
grote delen van de wedstrijden tegen Gouda en afgelopen zaterdag tegen 
VEP. In die derby leverde het zoveel strijd dat het hooggeklasseerde VEP 
met name de eerste helft volledig werd overlopen. De geel-blauwen kregen 
legio kansen, jammer dat de afronding nog stokte. Het mag geen verbazing 
wekken dat de pijp de 2e helft wat leeg raakte. 

Er zat wel een belangrijk signaal in, namelijk dat we met deze teamgeest 
en inzet alle vertrouwen kunnen hebben in de toekomst. Bovendien: het 
blessurelijstje zal toch weleens krimpen. 

Dick van den Hoeven

Blessurelijst Siveo-1

Promotie- en 
degradatieregeling 
Siveo-1

De blessurelijst binnen de hoofdmacht gaat een trieste omvang krijgen. Rond de wedstrijd tegen VEP  
maakten we een inventarisatie, met vermelding kwetsuur en voorlopige afwezigheid: 

Ricardo Würsten  -  Kruisband afgescheurd (afw tot einde seizoen) 
Vincent Blok  -  Sleutelbeen uit de kom (afw tot minimaal maart 2023) 
Jasper de Kruijf  -  Enkelkwetsuur (afw tot januari 2023) 
Teun Vroege  -  Enkelkwetsuur (afw tot januari/februari 2023) 
Gerwin Verlaan  -  Liesproblemen (afw tot januari 2023) 
Luuk Bregman  -  Enkelblessure (afw tot medio december 2022) 
Lucas Vermeij  -  Liesproblemen ((gedeeltelijk inzetbaar) 
Luuk Blonk  - Heupkwetsuur (afw tot januari 2023) 
Erik Streng  -  Vinger gebroken (afw tot medio december 2022)

Wij vermelden hierbij nog maar eens de promotie- en dergradatie-
regeling voor de ploegen in de 4e klasse, de afdeling waarin onze 
hoofdmacht uitkomt. Vooral de versterkte degradatieregeling is 
opmerkelijk. 
 
De kampioen promoveert naar de 3e klasse. De periodekampioenen 
spelen volgens een vastgesteld schema samen met herkansers uit de 3e 
klassen voor een plek in de 3e klasse. De nummers 12, 13 en 14 degraderen 
rechtstreeks naar de 5e klasse. De nummers 10 en 11 spelen volgens een 
vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 5e klassen 
een nacompetitie voor behoud van een plaats in de 4e klasse. 
Kortom: Een ongekend spannende competitie. Negen van de 
veertien teams uit de competitie raken dus betrokken bij de 
promotie- of degradatieregeling.  Vier teams (de kampioen en de 
drie periodekampioenen) bij de promotieregeling en vijf teams bij de 
degradatieregeling.
 
Nancy Plijter

Gefeliciteerd

Stratenvoetbal 
op zaterdag 
24 juni 2023!

Onze gelukwensen gaan naar:
Bastiaan en Coline Brak, bij wie op 24 
augustus 2022 een zoon is geboren. Het 
broertje van Milan en Tiemen noemen zij 
Jelle. 
Erik en Maureen Verlaan, die op 10 oktober 
2022 trotse ouders zijn geworden van een 
dochter die zij Evi (Joëlle) noemen.

Het Stratenvoetbal is voor het komende jaar 
gepland op zaterdag 24 juni. Ongetwijfeld 
zinvol om het vast in de agenda te plaatsen. 
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ALV samenvatting

Fraaie opbrengst 
rabobank 
clubsupport

Oops, we did it again! 
Siveo Veterinnen weer kampioen!

Donderdag 10 november was een druk bezochte ALV. De keuze voor 
de donderdag om 21:00 lijkt op voorhand misschien onlogisch, maar 
de laatste jaren blijkt dat wij hiermee een groter deel van onze leden 
kunnen bereiken.

Bij de aftrap van de ALV gaf ik al aan dat er een aantal belangrijke issues 
waren te bespreken. De jaarafsluiting 2021-2022 sloot met een klein verlies 
af, evenals de jaargang hiervoor. Beide verliezen waren voor een groot deel 
te verklaren door de gederfde inkomsten door de Corona sluitingen. Toch 
zaten er ook wel enkele verrassende negatieve posten in. Waarbij vooral 
de verhoogde KNVB contributies in het oog sprongen. Dit bedrag kwam 
uiteindelijk bijna overeen met het geleden verlies. Wij hadden als bestuur 
niet direct een verklaring voor deze verhoogde (niet begrote) kosten en 
zullen dit uitpluizen.

SIVEO heeft de afgelopen 2 jaar, vanwege de corona beslommeringen, geen 
contributie stijgingen doorgevoerd. Dit was in onze ogen niet meer dan 
logisch, omdat ons complex minder frequent kon worden gebruikt door de 
leden. Normaliter werd een inflatiecorrectie van 1-2% gehanteerd. Als wij 
voor komend seizoen een inflatiecorrectie zouden doorvoeren dan zou het 
op ca. 10% uitkomen in de huidige economische stand van zaken. Dit leek 
ons zeker niet wenselijk daar wij onze loyale leden niet willen opzadelen 
met extreme prijsstijgingen. Het bestuur heeft 2% voorgesteld en dat is 
geaccepteerd door de leden.

Ons energiecontract loopt af in de zomer van 2023. Gezien de huidige 
economische situatie kan er verwacht worden dat dit een forse impact gaat 
hebben op onze financiële huishouding vanaf seizoen 2023-2024. In de 
ALV van 2021 was afgesproken dat er geld zou worden vrijgemaakt voor de 
renovatie van onze halvloer i.p.v. verduurzaming. Wij zijn echter ingelopen 
door de tijd, daarom heeft het bestuur voorgesteld deze afspraak terug te 
draaien en de gelden vrij te maken voor verduurzaming. Onder initiatief 
van Peter Vermeij is er een werkgroep geformeerd en ook al gestart om dit 
verduurzamingstraject in gang te zetten. Peter heeft bij de ALV hierover 
al een introductie gegeven. Door de leden is unaniem aangenomen dat de 
gelden in verduurzaming worden gestoken.

De Rabobank Clubsupport heeft voor Siveo weer een 
prachtig bedrag opgeleverd. Voorzitter Eric van den 
Hoeven mocht een cheque van maar liefst € 1271, -- in 
ontvangst nemen, ruimschoots boven verenigingen als 
VEP en Sportlust. Dank aan allen die daaraan hebben 
bijgedragen. De opbrengst is voor het opknappen van de 
lounge- en speelhoek in de kantine.

Vrijdag 18 november was de laatste competitieavond van de 
Siveo veterinnen onder leiding van de scheidsrechters Jan 
de Kruijf en Joost van der Horst. De eerste wedstrijd stond 
gepland tegen het altijd gezellige Jong Belegen uit Kamerik, die 
5 punten verwijderd waren van de Siveo veterinnen. Wanneer 
Siveo deze wedstrijd zou winnen, zou het kampioenschap 
binnen zijn.  12 speelsters waren van de partij, wat betekende 
dat er met 5 wissels gestart werd. Dat was een mooie 
aanvulling langs de lijn op de maar liefst 5 toeschouwers die 
deze belangrijke avond niet wilden missen. Deze fans werden 
beloond met een prachtig schouwspel dat eindigde met 
een 5-1 winst voor Siveo. Voor de vorm werden de andere 
wedstrijden ook gespeeld. De wedstrijd tegen VEP eindigde 
in een 5-0 voor Siveo en ook de wedstrijd tegen ARC eindigde 
in deze mooie stand. Tijd voor een feestje dus! Opvallend was 
dat er voor deze derde helft een stuk meer geïnteresseerden 
verschenen. Zal dat komen door de beruchte prijzen die altijd 
te winnen zijn op deze ladiesnight of door Lianne, Manou 
en Lynn die achter de bar stonden? Met een muziekbingo in 
de kantine, gemaakt door Annemieke en gepresenteerd door 
Lex en Stan werd het weer een gezellige avond en een mooie 
afsluiting van het Veterinnenseizoen. 

Nancy Plijter

Ilse van Loveren, Ellet van Dijk, 
Stephanie Bunnik, Nancy Plijter,  
Kim Streng, Fenke van Rossum, 
Madelon Wolmerstett, Gerineke 
Schouten, Diana van den Broek, 
Annemieke van Tricht, Mariëlle 
Stolwijk, Petra Woerde, Pieternel 
Bouter, Corina Biemond,  
Marjan van Oosterom

(Lieke Verhage ontbreekt op de foto)

Verduurzaming is de afgelopen jaren al in gang gezet met ledverlichting 
in alle kleedkamers op bewegingssensoren en nieuwe koel en 
keukenapparatuur. Toch wordt een ieder verzocht ook zijn/haar eigen 
verantwoordelijkheid te nemen en bijvoorbeeld de kleedkamerdeuren en 
kantinedeuren zoveel mogelijk gesloten te houden. Dit geldt ook voor de 
schuifwand zodat wij daarachter de verwarming kunnen minimaliseren. 
Het mooie hierbij is dat op de bovenstaande punten de afgelopen 3 weken 
duidelijk is te zien dat iedereen hier gehoor aan geeft.

Op bestuurlijk vlak hebben Bram en Margriet aangegeven te willen 
stoppen, maar nog wel door te gaan totdat er vervangers zijn geïnstalleerd 
en ingewerkt. Hieraan gaven de leden onder luid applaus hun fiat. Bram is 
inmiddels met zijn 55e jaar als penningmeester bezig en ook Margriet is 
inmiddels al met haar 25e bestuursjaar bezig. Deze betrokkenheid geeft aan 
dat deze bijzondere mensen begaan zijn met een geel-blauw hart en daar 
zijn wij zeer blij mee.

Dit houdt wel in dat wij op zoek zijn naar een bestuurslid/barcommissielid 
die het leuk vindt om SIVEO te helpen met deze voor de vereniging zeer 
belangrijke taak. Sturing geven aan de bar, onze grootste inkomstenbron. 
Is dit iets voor jou, laat het mij of Margriet even weten zodat wij kunnen 
aangeven wat de werkzaamheden inhouden.

Met betrekking tot een penningmeester hebben wij wel ons oog laten vallen 
op een opvolger. Hier moet de invulling nog wel nader besproken worden.

Op sportief vlak ziet het bestuur zowel bij de senioren als de junioren 
grote uitdagingen. Het is krap bij sommige teams en zeker bij blessures of 
afwezigen vormt dit grote uitdagingen. Daarom vragen wij aan een ieder 
maximale flexibiliteit om dit in te kunnen vullen.

Alle aanwezige leden werden bedankt voor hun aanwezigheid en het 
meedenken. Waarna er nog ruimte was om onder het genot van een drankje 
na te praten.

Eric van den Hoeven 
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Competitiewedstrijden 
Siveo-1 t/m 2021-2022

Deze keer niet een persoon die 
ik in de schijnwerpers wil zetten 
maar een boek geschreven door een 
rasecht Siveolid Jan Piet Bergshoeff, 
beter bekend bij de insiders als JP.. 
Jan Piet Bergshoeff, de jongste telg 
van het gezin Bergshoeff. De familie 
woonde op de Hoofdweg in een 
gezellig buurtje. Lach en traan werd 

met elkaar gedeeld…..ook ik kan daar een beetje over mee praten want 
‘k was het bijna buurmeisje van JP.

Een hele tijd geleden deelde JP met mij het idee dat hij een boek wilde 
schrijven over zijn jeugd in de jaren zestig en zeventig in het toen nog 
kleine dorpje Zegveld. Hij begint het boek met het vertellen over zichzelf: 
wie hij is en waar zijn roots liggen. Daarna laat hij de lezer zien wat er de 
jaren daarna gebeurde en veranderde… van een best ‘strak ‘dorp naar een 
gemeenschap waarin men steeds meer open ging staan voor nieuwere 
ideeën over het leven.

Ook komt ons geel-blauwe cluppie er veelvuldig in voor… de bezwaren 
die er waren voor de oprichting van een voetbalvereniging…. maar ook 
‘voorvechters’ van een op te richten voetbalvereniging worden uitgelicht. 
Als ik dit tot mij doorlaat dringen kan ik tot de mooie conclusie komen dat 
zorgen die er toen waren wat betreft het reilen en zeilen op een voetbalclub 
er nu niet meer of weinig meer toe doen. Waren er toen best uit de 
kerkelijke hoek wat gefronste wenkbrauwen als het om Siveo ging… nu 
wordt er bij een ( kerkelijke) sportieve activiteit gewoon  gebruik gemaakt 
van ons complex….

We plegen in de zomer een overzicht te geven van de Top-25 van aantal gespeelde wedstrijden voor onze 
vlaggendragers en de Topscorerslijst allertijden. In de zomereditie is dat dit keer niet gebeurd en dat 
trekken we alsnog recht. De wedstrijden van het lopende seizoen 2022-2023 zijn nog niet meegenomen. 

Competitiewedstrijden Siveo-1 t/m 2021-2022

1 Hans Verhage 394 
2 Gijs Breedijk 368 
3 Martin van den Hoeven 333 
4 Erik Streng 309 
5 Bennie Muller 303 
6 Martin Muller 297 
7 Stef Kuijer 279 
8 Arjan Ton 274 
9 Ivo de Boggende 256 
10 Jeroen Didden 247 
11 Martin Verhage 243 
12 Jan de Kruijf 238 
13 Cees Methorst 236 
14 Mark Wiegeraad 226 
15 Bastiaan Brak 225 
16 Dick van den Hoeven 219 
17 Peter de Jong 215 
18 Rijk Verkerk 208 
19 Ronald de Jong 200 
20 Arnold Beiboer 190 
21 Erik Verlaan 190 
22 Frank van der Vaart 187 
23 Martijn Verlaan 181 
24 Gertjan Brak 179 
25 Patrick de Jong 179

Topscorers Siveo-1 t/m 2021-2022 
 
1 Stef Kuijer 178 
2 Gijs Breedijk 155 
3 Cees Methorst 118 
4 Gerwin Verlaan 85 
5 Martin Verhage 82 
6 Ronald de Jong 63 
7 Jeroen Didden 58 
8 Cok Berkelaar 51 
9 Fred Verhage 51 
10 Cees Kuyer 45 
11 Martin Muller 44 
12 Gijs Wijman 42 
13 Gert Groenendijk 41 
14 Wim de Kruijf 37 
15 Corné Kuijer 37 
16 Marc van Amerongen 35 
17 Sean Beukers 32 
18 Dick van den Hoeven 31 
19 Wesley Voorend 31 
20 Luuk Blonk 30 
21 Rijk Verkerk 30 
22 Mike van der Steen 29 
23 Frank van der Vaart 29 
24 Mark Wiegeraad 29 
25 Gert de Kruijf 27

Zo komen er allerlei bijzonderheden en gebeurtenissen ter sprake in 
het boek My generation… het is een echte aanrader! Wel een kleine 
waarschuwing: als je begint met lezen kan je gewoon niet meer stoppen. 
Het leest heel gemakkelijk en zeker voor de geboren en getogen Zegvelders 
zijn de verhalen zo herkenbaar.

Jan Piet… ik hoop dat je na gaat denken over een vervolg… zeker weten dat 
er nog anekdotes genoeg zijn om een boek mee vol te krijgen.

Ben(t) jij (u) nieuwsgierig geworden? Het boek is te bestellen via 
internet: www.jpmygeneration.nl (door op het witte vlakje rechts 
bovenin aan te klikken). De kosten zijn 20,-

Margriet Vermeij

Effe een babbeltje over het  
boek van Jan Piet Bergshoeff

Hans Verhage

Stef Kuijer
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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

HIER UW
ADVERTENTIE?

INFORMEER NAAR  
DE MOGELIJKHEDEN

Stuur een  
e-mail naar  

pr@siveo.nl
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“Oranje” kijken bij Siveo! Night Fever op de beemd!
Het WK 2022 is maandagmiddag 21 november gestart met de wedstrijd 
van “Oranje” tegen Senegal. Dan is toch niks leuker om met elkaar zo’n 
wedstrijd te volgen?! In korte tijd werd geregeld dat de kantine van ons 
geel-blauwe cluppie open zou zijn om op groot scherm te kijken en daar 
werd gehoor aan gegeven! Jeugdtrainers en leiders porden hun spelertjes 
op om naar de Beemd te komen…met een goed resultaat.

Voor eten en drinken werd gezorgd. In de rust waren er o.a. de Oer-
Hollandse broodjes knakworst en natuurlijk werd de frituur aan geslingerd. 
Wel meer dan 35 in oranje uitgedoste  jeugdspelertjes , 25 senioren en aan 
verwante ‘artikelen’ vulden onze kantine. De sfeer was geweldig! De eerste 
helft bleven de jonge fans nog aardig op hun plekje zitten maar de tweede 
helft waren ze na het doelpunt van ‘Oranje’ niet meer te houden! Bij het 
scoren van Nederland is een rondje bitterballen uitgedeeld om dit doelpunt 
te vieren.

“Ons Oranje” had 3 punten in de pocket.. op naar wedstrijd 2 tegen 
Ecuador! 

We schrijven 15 oktober 2022 wanneer de hal wederom het decor was 
van een uitzinnig feest: Disco Siveo! Na de coronapandemie, waar we 
niet te lang meer bij stil moeten staan, had de Activiteitencommissie 
wederom de eer om na een gezellig kantinefeest met Hugo Beijeman 
en het carnavaleske ‘Rio de Siveo’ een leuk feestje te organiseren. 
Voorafgaand aan het feest leverde het spel van Siveo 1 helaas geen 
resultaat op tegen SCH. Gelukkig was van deze 0-1 nederlaag niets terug 
te zien in de sfeer naderhand!

Wederom was zanger Marko Langerak van de partij. Tijdens het 
Stratenvoetbal hebben de aanwezigen al kunnen aanschouwen hoe Marko 
de glorieuze Beemd gemakkelijk op zijn kop zette. Tijdens Disco Siveo 
was dat niet anders. Na verschillende disco-knallers van Marko was het 
de beurt aan DJ EIJS die floreerde aan de top van de levensgrote, tevens 
karakteristieke discobol. Vanaf deze positie zag hij hoe de meeste van de 
aanwezigen zich niet konden weerhouden om de ouderwetse discovloer 

Vrijdagmiddag/avond stond de 2e wedstrijd op ’t programma.. Nederland 
moest de mouwen opstropen want er moest wel gewonnen worden, wat in 
de ogen van vele Hollanders toch zeker mogelijk moest zijn.

Onze kantine was deze keer gevuld met in het oranje uitgedoste jeugdigen. 
Helaas was het optreden van onze Leeuwen niet echt een ‘binnenkomer’. 
Dit was ook direct te merken aan het concentratievermogen van de 
toeschouwers. Er was zelfs overeenkomst met de wedstrijd van Qatar tegen 
Ecuador: meer dan de helft van het publiek vertrok ….om zelf een partijtje 
voetbal te spelen op ons hoofdveld. Waarom ook niet, wie weet: door nu 
goed te oefenen kunnen ze in de toekomst zelf  een plekje  bemachtigen in 
ons nationale team.  De uitslag was teleurstellend: 1-1. 

Uiteindelijk bereikte Oranje de knock-outfase, en dus volgden er nog meer 
van die Oranje-avonden op de Beemd. Hoever het sprookje van van Gaal 
uiteindelijk duurde is echter niet bekend bij het sluiten van de kopydatum. 

Margriet Vermeij

te bestijgen. John Travolta zou jaloers geweest zijn op soms onnavolgbare 
dansbewegingen van menigeen. Jazeker dames en heren, de night fever uit 
de New Yorkse zeventigerjaren was heel even terug en concentreerde zich 
op de Milandweg 31 te Zegveld. In tegenstelling tot de eerdere pandemie 
kon iedereen prima leven met deze koorts.

Hierbij dankt de Activiteitencommissie eenieder die een bijdrage geleverd 
heeft aan dit mooie feest, met speciale dank aan Bunnik Verhuur!

En nu… op naar de volgende! 7 januari vindt het inmiddels welbekende 
darttoernooi plaats. Zet deze datum dus in je agenda. Inschrijven is 
mogelijk via het formulier in de kantine. De deadline hiervoor is 10 
december, tot dan!

 De activiteitencommissie 
Jeffrey
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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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Sint arriveert met 
brandweerauto 
op de beemd!

Fifa toernooi 
bij siveo groot 
succes!

Ondanks zijn drukke schema hebben Sinterklaas en vijf voetbalpieten 
nog even tijd vrijgemaakt om op vrijdagavond 2 december nog langs 
te komen bij Siveo. Zij wilden het dit jaar nogmaals opnemen tegen de 
jongste jeugdteams van Siveo. Het tegenvallende resultaat van vorig jaar 
moest natuurlijk wel even worden rechtgezet. Alle spelers van de puppies 
t.m de JO10-1 waren dit jaar uitgenodigd om tussen 18.00 – 18.15 uur 
naar de trainingshal te komen. Sinterklaas had eerder aangegeven om zo 
rond 18:30 uur bij Siveo te arriveren.

Iedereen was natuurlijk mooi op tijd aanwezig. En uiteraard wordt er door 
de kinderen een warming-up gedaan, dit gebeurt onder leiding van onze 
Siveo iconen Edwin de Kruijf en Nick van Ginkel. Je moet natuurlijk wel 
goed voorbereid aan de wedstrijd beginnen. 

Iets later dan gepland, zo rond 18.40 uur horen de kinderen een sirene. En 
wat blijkt, na het openen van de haldeuren blijken de Sint en zijn pieten 
te arriveren in een heuse brandweerauto. De kinderen die zojuist nog 
druk bezig waren met hun warming-up kijken eerst nog wat verbaasd 
naar buiten. Maar daarna verwelkomen zij met groot enthousiasme de 
goedheiligman met zijn aanhang. Na een korte warming-up zijn ook 
de pieten klaar voor hun wedstrijden. Sinterklaas geeft aan dat hij de 
wedstrijden wel wilt fluiten. Het 1e team gaat spelen tegen de pieten, voor 
de andere teams is er om de tijd te overbruggen o.a. penalty’s schieten tegen 
de keepster van vrouwen 1 Lianne van Mourik, of je kan onder leiding van 
Erik Lenssinck voetbal-bowling spelen. Als alle wedstrijden zijn gespeeld  
blijkt dat de pieten aankomend jaar nog meer moeten oefenen om onze 
Siveo jeugd te kunnen verslaan. 

Na afloop van de wedstrijden gaat iedereen naar de kantine, hier werd het 
feestje nog even voortgezet. De banken voor de Sint en Pieten staan al klaar. 
De kinderen zaten met hun team samen met de leider(s) aan een tafel. Als 
iedereen op zijn plek zit komen de Sint en zijn Pieten binnen met zakken 
snoepgoed (er wordt flink gestrooid) en de cadeautjes. De Sint neemt plaats 
in de bank, omringd door de Pieten, en vervolgens roept hij de teams één 
voor één bij zich. De Sint weet feilloos van ieder speler wat feitjes op te 
noemen en nadat het desbetreffende team een leuk liedje heeft gezongen 
krijgt de leider een grote zak met daarin de cadeautjes en natuurlijk ook 
een aardigheidje voor leiders/trainers zelf. Nadat iedereen is geweest en zijn 
cadeautje heeft uitgepakt, werd er door Siveo fotograaf Ton van Westerop 
nog een leuke groepsfoto gemaakt. Daarna gaan de kinderen zichtbaar 
tevreden naar huis.

Jan de Jong (jeugdcommissie) 

NB  
Uiteraard wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt om deze avond tot 
een succes te maken! Veel meer foto’s over het bezoek van Sint en zijn pieten 
staan op de www.siveo.nl onder de rubriek “FOTO’S”    

Het was echt een schot in de roos voor de geel-blauwe 
jeugdcommissie, de organisatie van het FIFA-toernooi. 
En de spanning droop er op die vrijdagavond in oktober 
vanaf op de Beemd. Enkele tientallen Siveo-jeugdspelers 
bestreden elkaar bij het populaire FIFA-event. Winnaar was 
uiteindelijk Noud Verweij.
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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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Siveo Pups 
super talenten 
2022

Siveo JO8, veel 
rennen, dribbelen 
en “kuiten bijten”

SIVEO JO7  
is altijd  
vrolijk! 

Siveo JO9, 
internationaal, 
met pirouettes en 
dappere meid!

Savi Kuijer: Heeft het scorend vermogen van zijn vader meegekregen. 
Ezra Vennik: Heeft een kogelhard schot in de benen en scoort met 
afronden op doel mooie goals.  
Sebas Westerink: Heeft het erg naar zijn zin met voetballen en wordt ook 
steeds beter. 
Jesse Beukers: Staat iedere zaterdagochtend te trappelen om te gaan 
voetballen en scoort ook veel doelpunten. 
Jake de Bruijn: Is zeer snel met en zonder bal. Ook is hij altijd in voor een 
grapje tijdens de training. 
Djayvano de Jong: Deze vrolijke voetballer staat altijd zijn mannetje en 
pakt veel ballen af met het partijspel. 
Ties en Luc Van de Werff: De vrolijke voetballende PSV tweeling. Zij 
worden al vergeleken met René en Willy van de Kerkhof. 
Mart Spaanderman: Staat ook graag op doel en houdt veel ballen tegen.
Casper Beukers: Is een zeer goed balafpakker en draait lekker mee met de 
groep. 
Senn Beiboer: Vindt het erg leuk om op doel te staan tijdens het partijspel 
en doet dat erg goed. 
Joey van de Geer: De motor in het team. Die met mooie schijnbewegingen 
zijn mannetje uitspeelt en een goal kan maken. 
Joris van Dijk: Staat elke zaterdag vol energie op het veld en heeft een 
venijnig hard schot in zijn rechterbeen. 
Milan Brak: De stille kracht in het veld die de laatste weken steeds 
fanatieker meedoet in de partijtjes. 
Feijs Roeleveld: Is het jongste talent van de groep. Hij doet super goed zijn 
best om een hele goede voetballer te worden. 
Ricardo Verboom: Dit nieuwe aanstormend talent heeft de laatste training 
voor het eerst meegedaan en vond het zo leuk dat hij zeker vaker mee gaat 
doen. Een goede versterking voor het team.

Ariën en Jeroen  
NB Op de foto staan helaas nog niet de jongste aanwinsten.

Lennart Verboom: Hij schijnt nogal hard en vooral veel te rennen in het 
veld. Prima om zo’n goede conditie te hebben. 

Samuel Zdziech: Kan niet alleen heel goed rennen met de bal, maar scoort 
ook vaak. 

Gijs van Dobben: Een echte goalgetter! Gijs heeft een bijzonder neusje voor 
de goal. 

Luca van Ginkel: Zelfs de pieten kwamen Luca in de hal een paar keer 
tegen. Zij pakte heel veel ballen van de pieten af en daar is Luca sowieso 
goed in. Een echte “kuitenbijter”. 

Jan Beuckens: Jan heeft een “Gouden Rechter”. Hij kan ook heel goed 
overschieten naar medespelers. 

Ilse de Jong: Ilse heeft altijd muts of oorwarmers op. Een prima afleiding 
voor de tegenstanders. En de aanvallers van de tegenstander komen haar 
niet voorbij.

Jim van der Geer: De snelle dribbelaar van het team! Hij maakt mooie 
acties op het veld en de tegenstanders worden helemaal gek als hij ze 
weer eens voorbij speelt. Ga vooral zo door, probeer alleen iets minder 
geblesseerd te raken dan papa.

Naut Hooijkaas: Het nieuwe keeperstalent van Siveo! Zijn mooie duiken en 
reflexen worden vergeleken met Onana, de vroegere keeper van Ajax.

De leiders

De Siveo JO7 ziet er altijd vrolijk uit. Op de teamfoto ook! Het was heel vies 
weer, het regende, maar toch stonden zij te juichen. De Sint vond dat de 
leiders erbij stonden als van: moet dit? 

De Sint vroeg ook of de spelers van JO7 een beetje verstand van voetbal 
hebben? En of ze voor Nederland of Spanje waren?  

Wie denkt Nederland, dan geen pepernoten.  
Wie denkt Spanje, dan wel hoor. 

Sint en Piet

Aaron: Heeft bedacht dat het maar 4x per jaar kuilen is op de boerderij en 
je elke week kan voetballen. Een echte aanwinst voor het team.  

Collin: Is behoorlijk gedreven, balvast en draait graag zijn pirouette langs 
de lijn.

Lenn: Heeft een schot met uiterste precisie, zowel op de lange als korte 
afstand.

Levi: Een echte winnaar, gaat tot het uiterste, verliezen is geen optie.

Loes: Onze dappere meid tussen al die stoere mannen, houdt zich knap 
staande.

Maxime: Onze controlerende verdediger met een goede tackel. Daar 
kunnen we op bouwen achterin. 

Remo: Twee-talig, dus een internationale carrière ligt in het verschiet. 
Remo is overal in te zetten en zal nooit klagen.

Ruben: Kan net zo goed scoren als keepen, zal ons benieuwen op welke 
positie die in het eerste terecht komt

Edwin en Maikel
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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 0348-425190 of mail naar receptie@fysio-aktief.nl. 

Voor Siveo kunt u informeren naar ons gratis sportspreekuur.  

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?

Dean Beiboer

Siveo - GSV 

01-10-2022

1-1

Bolton Bouw

JO12/Arnold Beiboer 

Mid mid 

Mid mid 

Ajax 

Jurriën Timber 

Luuk Blonk

Vincent Blok

Scoren 

Verdedigende acties en het doelpunt 

Ja 

Voetbal en gamen 

Patat en spareribs

Ik hoop dat ik later ook in het 1e kan 
voetballen 

Stefan van Vliet

Siveo - SCH ‘44

15-10-2022

0-1

Bolton Ontwikkeling

Arnold Beiboer en Esther van der Hoef

Links achter

Links achter

Ajax 

Dušan Tadić

Ricardo Würsten 

Erik Streng

De wedstrijdbespreking 

Toen Siveo in de 2e helft  een aantal mooie 
kansen kreeg om 1-1 te maken 

Ja door de benen van de keeper 

Voetbal en tennis 

Pannenkoeken

Ik vond het leuk dat ik pupil van de week 
mocht zijn 

Onno Lenssinck

Siveo 60  - FC Perkouw 

05-11-2022

3-1

Patrick vd Hoeven Transport 

Jaco Biemond en Marcel van Dam 

Mid mid

Mid mid

Ajax 

Davy Klaassen 

Luuk Bregman 

Sven van der Plank 

Goal scoren 

Dat Siveo 2-1 scoorde 

 Ja zeker!

Voetbal en tennissen 

Patat 

Siveo is de beste  

Pupillen 
van de 
week 

Gemeentelijke 
Onderscheiding 
Adri Bonewald-
Abels

De ook bij Siveo niet onbekende Adri Bonewald heeft een gemeentelijke 
onderscheiding gekregen. Het draait vooral om haar activiteiten voor de wijk 
Schilderskwartier. Bij het wijkfeest regelt zij onder meer al heel wat jaren het 
Rad van Avontuur, van prijsjes kopen tot loten verkopen. Ook heeft ze heel 
wat jaren de wijkkrant rondgebracht. Daarnaast is zij actief bij de SC Woerden 
en staat ze achter de bar bij de BINGO avonden. Wij weten als geen ander 
dat Adri de gemeentelijke onderscheiding dik verdiend, want ook bij Siveo 
laat zij zich op de kaartavonden niet onbetuigd. Ze is op de klaverjasavonden 
altijd bereid de handen uit de mouwen te steken en bijvoorbeeld te assisteren 
bij de lotenverkoop. Dat werd ook bij de uitreiking van de gemeentelijke 
onderscheiding gememoreerd. 

Gefeliciteerd Adri.

Dick van den Hoeven
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