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Clubblad SVC’08 
   

maandag 23 september 2019 Verschijnt 2-wekelijks 12e jaargang no. 3 
      Algem een b est uur       

Voor zit t er  Rob de Roo 06-50281169  robderoo@hotmail.com  
Vice- v oor zit t er  Jaap Lolkema 06-81938928  jaaplolkema@ziggo.nl  
Secr et ar is Rene de Zeeuw 06-44114311  svc08dezeeuw@gmail.com  
Penningm eest er  Marien de Jong 06-55373805  marien@mariendejong.nl  
Jeugdv oor zit t er  Karin Knoester 06-53986121  karinknoester@gmail.com  
Technische zak en  Robert Jan Waterreus 06-48066309  robertwaterreus@gmail.com  

      W edst r i j dsecr et ar iaat       
Algem een Arie Harteveld 070-3554230 06-44266005 wedstrijdsecretaris@svc08.nl  
Select ie Teun Mooijman 070-3359729 06-28431659 fam.mooiman@kpnmail.nl  
Lager e sen ior en Hans vd Pot 070-3648549 06-54740817 ec@svc08.nl  
 Leo van Teijlingen 070-3931904 06-41650102 ec@svc08.nl  
Jeugd  Hetty Hamers 06-20634653  jeugdwedstrijdsecretaris@svc08.nl  
 Lucien Hamers 06-23555513  jeugdwedstrijdsecretaris@svc08.nl  
Dam es en  m eiden  Patrick Janssen 06-22410462  patrickjanssen75@gmail.com  
Jeugdt oer nooien Robert vd Grient 070-3554546 06-12115280 jeugdtoernooien@svc08.nl  
 Nico Korving 070-3633698  jeugdtoernooien@svc08.nl  
 Richard van der Harst 06-17391443  jeugdtoernooien@svc08.nl  
Zaal Marcel de Boer 06-14674019  zaal@svc08.nl  
Scheidsr echt er co � r d inat or  Joan Gordijn 070-3203275 06-37606644 joangordijn@casema.nl  

      Jeugdco � r d inat or en      
Hoofd  j eugdopleid ingen  Harold Tjaden 06-39389966  haroldtjaden@hotmail.com  
JO19,  JO17,  JO15  Bastiaan Lut 06-19428904  boblut79@hotmail.com  
JO13,  JO11,  JO9,  JO8,  JO7 Ron van Baaren 06-46111090  rbvanbaaren@gmail.com  
VR,  MO13,  MO11      
Uk k ies Rob de Roo 06-50281169  robderoo@hotmail.com  

      
Lij nco � r d inat or en       

JO15,  JO13 Michel Cilon 06-50291162  m.cilon@ziggo.nl  
JO11 Henk Pronk 06-11209784  henk.pronk@cbre.com  

      Jeugdcom m issie      
Algem een/ act iv it eit en  Jan Smits 06-53859725  jan@b-critical.nl  
Kled ing/ m at er iaa l  Ria Braham 070-3238067 06-22695052 ria.braham@dhl.com  
Financieel/ secr et ar iaat  Leny Baak 06-12077167  leny.baak@planet.nl  
Mat er iaa lm an Jaap Toet 06-48089709  toet18@zonnet.nl  
W eb r edact r ice Hetty Hamers   hettyoostdam@hotmail.com  

`      Select iecom m issie Robert Jan Waterreus 06-48066309  robertwaterreus@gmail.com  
 André Zweekhorst 06-50607719  azweek@gmail.com  
Elf t a lcom m issie Hans van der Pot 070-3648549 06-54740817 ec@svc08.nl  
Co � r d inat or  b ar per soneel  Ria Braham 070-3238067 06-22695052 ria.braham@dhl.com  
Act iv it eit en  Marco Vredenbregt 06-28271097  mlvredenbregt@gmail.com  
Sponsor com m issie Ferry Zandbergen 070-3514842 06-28023718 manonenfer2001@yahoo.com  
Com m er ci � le com m issie Martin Pronk 06-17391157    
Kant inecom m issie Ria Braham 070-3238067 06-22695052 ria.braham@dhl.com  
Reglem ent en en  spor t iv it eit  Jan Vos   vossenior@planet.nl  
      
Club huis Van Brienenlaan 15 070-3242422    
 2244 BP Wassenaar     
      Openingst i j den k led ingshop woensdag 18:00-19:30, zaterdag 10:00-11:30  
      Club b lad  Sjoerd Visser clubblad@svc08.nl  
W eb t eam  Jaap Lolkema webteam@svc08.nl  
SVC’08 TV Pim Markering en Leo van Teijlingen  svc08tv@svc08.nl  
     Cont r ib ut ie 2019 -  2020     
Senioren € 302,00  Ukkies € 36,00   
Dames € 233,00  Zaalvoetbal € 204,00   
O19 & O17 € 233,00  Niet spelend € 147,00   
O15 & O13 € 204,00  Donateurs € 78,00   
O11, O9 & MP € 185,00     
   

       Tnv penningmeester SVC’08, NL89 INGB 0000 4714 87     
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Dinsdag 24 septem ber  incasso 
A.s. dinsdag gaat er weer worden geïncasseerd. 
Het gaat hierbij om incasso van: 
 

1. De volledige contributie c.q. donatie bij de leden en donateurs die hebben gekozen voor betaling in één 
keer en  

2. De 1e termijn bij de leden, die hebben gekozen voor betaling in 2 termijnen, maar bij wie nog niet is 
geïncasseerd. Dit zijn voornamelijk nieuwe leden.  

 
Wij hopen dat een ieder zorg draagt voor voldoende saldo op de aangegeven bankrekening. Dat zou  
de penningmeester heel veel werk besparen!  
 
Ooievaarspas 
Leden waarvan wij aannemen dat zij over een geldige ooievaarspas beschikken, worden nog even buiten 
beschouwing gelaten. Zij hebben nog tot 1 oktober a.s. de gelegenheid om zich met de ooievaarspas te 
melden bij Leny Baak. Met een magneetstriplezer wordt de ooievaarspas dan digitaal uitgelezen. Op 
woensdag 25 september is Leny tussen 17.00 en 19.00 uur aanwezig. Lukt dat niet, dan moet een afspraak 
met Leny worden gemaakt: leny.baak@planet.nl of 06 12077167.  
De hier bedoelde leden die zich niet melden om hun ooievaarspas te laten scannen, kunnen erop rekenen 
dat in de maand oktober bij hen de contributie gaat worden geïncasseerd.  
 
Voor nadere informatie:  
Leen den Dulk 
06-44154987 
L.j.den.dulk@freeler.nl 
 

UITSLAGEN 
 
zaterdag 14 september 2019  

Senioren  Jeugd  
SVC'08 1 - Groeneweg 1 0-0 HBS JO19-2 - SVC'08 JO19-1 0-2 
Sportclub Monster 2 - SVC'08 2 3-3 SVC'08 JO19-2 - svWassenaar JO19-3 7-0 
Rijnvogels 4 - SVC'08 3 6-2 SVC'08 JO17-1 - HBS JO17-2 1-1 
SVC'08 6 - Rijnvogels 6 0-8 Scheveningen JO17-1 - SVC'08 JO17-2 9-0 
Oosterheem 6 - SVC'08 9 3-2 Gr.WII VAC JO17-2 - SVC'08 JO17-3 11-1 
SVC'08 10 - Toofan 1 4-3 SVC'08 JO15-1 - Warmunda SV JO15-1 8-2 
RCL VE2 - SVC'08 VE1 3-6 SVC'08 JO15-2 - Haagse Hout JO15-1 6-4 
Die Haghe VE1 - SVC'08 VE2 3-5 VUC JO15-2 - SVC'08 JO15-3 2-1 
RCL VE3 - SVC'08 VE3 0-8 SVC'08 JO15-4 - Katwijk JO15-3 4-1 
    DSVP JO13-1 - SVC'08 JO13-1 0-4 

Zaal  SVC'08 JO13-2 - Blauw-Zwart JO13-2 9-0 
zvv Den Haag 18 - SVC'08 1 1-5 Forum Sport JO12-1 - SVC'08 JO12-1 4-2 
    Voorschoten'97 JO12-4 - SVC'08 JO12-2 3-8 

Dames/meiden  SVC'08 JO12-3 - HVV JO12-5 1-0 
SVC'08 VR2 - KSD-Marine VR1 5-0 DHC JO11-1 - SVC'08 JO11-1 4-3 
SVC'08 MO15-1 - ARC MO15-1 1-1 RKAVV JO11-1 - SVC'08 JO11-2 10-4 
Quick Boys MO13-2 - SVC'08 MO13-1 0-3 SVC'08 JO11-4 - Scheveningen JO11-2 0-8 
Rijnsb.Boys MO11-1 - SVC'08 MO11-1 1-1 RKDEO JO10-1 - SVC'08 JO10-1 15-4 
Oegstgeest MO11-3 - SVC'08 MO11-2 1-3 Forum Sport JO10-4 - SVC'08 JO10-3 19-3 
    SVC'08 JO9-1 - HBS JO9-1 0-7 
Week 37    SVC'08 JO9-2 - Gr.WII VAC JO9-2 4-5 
SVC'08 1 (vr) - Die Haghe 1 1-5 Wilhelmus JO9-7 - SVC'08 JO9-3 1-7 
SVC'08 JO19-3 - HBS JO19-3 1-10 SVC'08 JO9-4M - Voorschoten JO9-6M 7-1 
Wilhelmus JO8-4 - SVC'08 JO8-3 4-1 Quick JO8-1 - SVC'08 JO8-1 14-1 
SVC'08 3 - SEV 4 4-3 SVC'08 JO8-2 - Forum Sport JO8-2 3-17 
SVC'08 JO11-2 - Wassenaar JO11-1 14-3 Gr.WII VAC JO8-3 - SVC'08 JO8-3 10-0 
Katwijk MO13-2 - SVC'08 MO13-1 0-3 SVC'08 JO7-1 - Leidschenveen JO7-2 0-0 
Quick Boys 11 - SVC'08 6 6-1 DSVP JO7-1 - SVC'08 JO7-2 0-0 
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zaterdag 21 september 2019  
Senioren  Jeugd  

Berkel 1 - SVC'08 1 1-2 SVC'08 JO19-1 - DSO JO19-2 5-1 
Forum Sport 3 - SVC'08 5 8-2 RKDEO JO19-5 - SVC'08 JO19-3 6-1 
Wilhelmus 1 - SVC'08 7 5-2 VUC JO17-1 - SVC'08 JO17-2 2-0 
Rijnvogels 8 - SVC'08 8 2-3 HBS JO17-3 - SVC'08 JO17-3 12-0 
SVC'08 9 - Quick Boys 16 10-2 DWO JO15-2 - SVC'08 JO15-1 0-15 
SVC'08 10 - Oliveo 4 4-4 RKDEO JO15-3 - SVC'08 JO15-2 2-2 
Aarlanderveen VE1 - SVC'08 VE1 2-6 Meerburg JO15-4 - SVC'08 JO15-3 0-2 
SVC'08 VE2 - Boshuizen VE1 3-5 HVV JO15-5 - SVC'08 JO15-4 3-0 
Die Haghe VE1 - SVC'08 VE3 0-4 Forum Sport JO13-1G - SVC'08 JO13-1 6-0 
SVC'08 VE4 - Gr.WII VAC VE2 2-3 SVC'08 JO13-2 - VUC JO13-1 0-3 

Zaal  SVC'08 JO12-1 - Voorsch'97 JO12-1 1-8 
RKDEO 6 - SVC'08 1 3-3 SVC'08 JO12-2 - Gr.WII VAC JO12-3 9-2 

Dames/meiden  Forum Sport JO12-6 - SVC'08 JO12-3 1-4 
SVC'08 VR1 - DSVP VR4 2-4 SVC'08 JO11-2 - Forum Sport JO11-2G 1-11 
SVC'08 MO15-1 - Gr.WII VAC MO15-2 3-1 Forum Sport JO11-3 - SVC'08 JO11-3 10-5 
SVC'08 MO13-1 - Quick MO13-1 5-4 HVV JO11-7 - SVC'08 JO11-4 3-3 
SVC'08 MO11-1 - Voorsch'97 MO11-1 3-1 SVC'08 JO10-1 - Nootdorp JO10-1 1-5 
SVC'08 MO11-2 - Quick Boys MO11-2 2-8 Forum Sport JO10-2 - SVC'08 JO10-2 11-2 
Week 38    SVC'08 JO10-3 - Blauw-Zwart JO10-4 8-8 
SVC'08 JO15-1 - HBS JO15-2 8-0 Scheveningen JO9-1 - SVC'08 JO9-1 1-8 
SVC'08 JO8-2 - Laakkwart. JO8-1 4-3 Leidschenveen JO9-3 - SVC'08 JO9-2 6-3 
DWO VR2 - SVC'08 VR1 0-7 SVC'08 JO9-3 - Vredenburch JO9-3 4-2 
SVC'08 JO17-2 - VELO JO17-2 0-4 RKAVV JO9-3 - SVC'08 JO9-4M 6-3 
DoCoS 4 - SVC'08 7 1-3 SVC'08 JO8-1 - Wilhelmus JO8-1 3-4 
Blauw-Zwart JO19-2 - SVC'08 JO19-2 2-4 Scheveningen JO8-1 - SVC'08 JO8-2 11-4 
Gr.WII VAC JO19-3 - SVC'08 JO19-3 9-5 SVC'08 JO8-3 - Laakkwart. JO8-2 4-20 
Rijnvogels JO15-2 - SVC'08 JO15-4 2-4 SVC'08 JO7-2 - Nootdorp JO7-1 2-22 
RKAVV JO12-2 - SVC'08 JO12-3 3-0     
SVC'08 JO10-1 - Gr.WII VAC JO10-1 3-9     
Valken'68 MO15-1 - SVC'08 MO15-1 1-0     
 

LEDENMUTATIES 
 
Nieuw e leden 
STWL86F, Maks Becker Duricic, geb. 11-4-11 
NLXV04P, Michelle Bekking, geb. 16-9-97 
STWL90M, Nikolas Dimou, geb. 20-3-10 
QPLW97T, Ali Haidarpour, geb. 1-9-03 
Lev Hoelscher, geb. 20-1-07 
FNYP444, Annewil Homan, geb. 3-9-92 
Yacine Lips, geb. 9-3-12 
Miguel Orfanidis cordoba, geb. 23-6-09 
STYB84B, Nicolas Orfanidis Cordoba, geb. 11-4-11 
STYB83A, Carlos Orfanidis Cordoba, geb. 23-6-09 
STYB86D, Jazz Pardon, geb. 21-5-12 
STSW22K, Matteo Peters, geb. 29-12-14 
STYB89G, Hugo Ramos, geb. 21-1-10 
STTJ488, Nino De Roode, geb. 23-5-16 
STYB91B, Luuk Ros, geb. 23-8-14 
STXB28O, Fedor Sieben, geb. 11-12-11 
PPVC578, Maxime Topin, geb. 10-8-06 
SQRP73T, Jeremy Twigt, geb. 21-3-02 
Clara Vanparys, geb. 15-4-05 
Talander Vingerhoets, geb. 7-7-86 
STYB92C, Ruben Visser, geb. 2-7-14 
Madeline Weiss, geb. 23-5-14
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Opgezegd 
QQBC77Y, Ron de Bijl (ns) 
SQLD71R, Thijm Eggink 
SNRX31M, Raul Hurtado 

MLRK27U, Mohamed Ibrahim 
PBWR78B, Ziad Ibrahim 
SQWW59V, Rob Miles 

SSCQ76M, Timo Sternisko 
LYMS563, Rebecca Taal 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN 
 
Die Haghe 1 -  SVC’08 1,  u itslag 1-5 ( v r iendsch,  dd  10/ 9)  
De derby tussen SVC’08 en Die Haghe is vanouds een prestige duel maar vanavond bleek daar weinig van. 
In een uiterst vriendschappelijke sfeer kwamen beide partijen niet in hun sterkste opstelling in het veld en 
bleek eerste klasser Die Haghe in de tweede helft over een kwalitatief bredere selectie te beschikken dan 
SVC’08. 
De eerste helft ging de wedstrijd gelijk op. Beide ploegen zochten de aanval en zodoende kregen de keepers 
de gelegenheid hun kwaliteiten te tonen. Bij SVC’08 ontbraken sterkhouders als Mike de Niet, Thomas 
Hughes en Fabian Toet hetgeen duidelijk terug te zien was in het veldspel van de thuisclub.  
Toch waren de partijen aan elkaar gewaagd en maakte Die Haghe vooral verdedigend geen sterke indruk. 
Zo kon SVC’08 in de dertigste minuut op voorsprong komen door Sala die een diepte pass van Jack Uzgu 
met de punt van de schoen tussen de benen van de Die Haghe keeper in het doel prikte (1-0). 
Tien minuten later profiteerde Marc Ockhuysen van onnodig balverlies van SVC’08 op het middenveld en 
bracht de ploegen op gelijke hoogte.  
Dit had de ruststand moeten zijn ware het niet dat scheidsrechter Willem Hoonhout waarschijnlijk als enige 
op het sportpark een handsbal van Samy Alouad Saïd over het hoofd zag. Deze maakte dankbaar gebruik 
van de daardoor geboden kans en schoot de 1-2 ruststand binnen.  
Beide trainers voerden in de rust de nodige wissels door dit had tot gevolg dat Die Haghe in de tweede helft 
de overhand kreeg. Het wachten was op het moment dat Die Haghe dit overwicht in doelpunten zou gaan 
omzetten.  
Na een kwartiertje kopte Robin Laming uit een corner knap de 1-3 in.  
Dezelfde speler zorgde ook voor 1-4 in de zeventigste minuut. En vijf minuten voor tijd mocht Samy de bal 
in het doel schuiven na kinderlijk uitverdedigen van Frans Tetteroo. 
 
Groenew eg 1 -  SVC’08 1,  u itslag 0-0 ( dd 14/ 9)  
Bekerduel in rust gestaakt wegens onwel worden scheidsrechter. 
De laatste beker wedstrijd in de poulefase tussen SVC’08 en Groeneweg ging nergens meer om. SVC’08 had 
zich al geplaatst voor de volgende ronde en Groeneweg was na twee nederlagen al uitgeschakeld.  
Je mocht dus hopen op een lekker open duel met twee ploegen die er wat van wilde maken. Maar 
Groeneweg was met de bus gekomen en de enige parkeerplek was blijkbaar op het veld want de ploeg uit 
Zevenhoven posteerde acht man voor het strafschopgebied voor doelman Elmar Aantjes en hoopte op een 
succesje via de counter.  
Door de defensieve tactiek van Groeneweg had SVC’08 verreweg het meeste bal bezit. De bal werd dan ook 
wel goed rondgespeeld binnen de SVC’08 gelederen maar in een dusdanig tempo en zo doorzichtig dat 
Groeneweg er niet echt zenuwachtig van hoefde te worden.  
Hoe anders had dit kunnen zijn indien Sala na drie minuten een kans voor open doel na een voorzet van 
Jeffrey van der Meer gewoon in het doel had geschoven of Colin de Ruiter de terugkomende bal er in had 
geknald in plaats van naast.  
Wellicht had Groeneweg bij een achterstand wel uit haar schulp gekropen, we zullen het nooit weten want al 
waren beide ploegen ongetwijfeld van plan om er een sprankelende tweede helft van te maken, zover kwam 
het niet.  
Scheidsrechter Korbee liet in de rust weten dat hij onwel was en niet verder kon.  
Aangezien er geen adequate vervanger op het sportpark aanwezig was werd wedstrijd gestaakt. Hopelijk 
voor beide ploegen is de KNVB in deze pragmatisch en wordt de tussenstand als eindstand gehanteerd daar 
er voor beide ploegen niets te winnen of te verliezen valt en het ook geen invloed heeft op de andere 
wedstrijd uit de poule tussen Nootdorp en Wilhelmus.  
 
Berk el 1 -  SVC’08 1,  u itslag 1-2 ( dd 21/ 9)  
SVC’08 in slotfase langs Berkel. 
Het contrast was groot met vorig seizoen toen SVC’08 in de winterperiode op bezoek ging bij Berkel. Toen 
koud, ongezellig een slecht veld en een erbarmelijk slechte wedstrijd. Vandaag was het weliswaar ook niet 
allemaal goed maar in ieder geval werd er onder voortreffelijke weers- en veldomstandigheden gespeeld en 
deed de uitslag meer recht aan de krachtsverhouding in het veld dan vorig seizoen.  
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Berkel dat toch wel wat aan kwaliteit lijkt te hebben ingeboet ten aanzien van vorig seizoen had haar 
huiswerk goed gedaan. Het had de tactiek aangepast aan de speelwijze van SVC’08 waarbij het veel mensen 
achterin hield en loerde op de counter met Bart van den Dool en Jos Buitenhuis als aanspeelpunten. SVC’08 
had dus meer de bal maar liep tegen een muur op. Bij SVC’08 was de middenveld bezetting niet goed en de 
backs speelde niet hoog genoeg waardoor Berkel bij uitvallen gevaarlijk kon worden.  
Toch had SVC’08 het beste van het spel en kwamen er ook mogelijkheden maar keeper Ken Stigt was op 
zijn hoede en reageerde daar waar nodig adequaat.  
In de dertigste minuut kreeg Freek van der Velden op zo’n dertig meter van het doel de bal voor zijn voeten. 
Hij bedacht zich geen moment en zag zijn zondagsschot gedragen door de wind in de bovenhoek draaien. 
De voorsprong van Berkel was tegen de verhouding in en SVC’08 hoefde zeker nog niet te wanhopen. Twee 
minuten later had SVC’08 al op gelijke hoogte kunnen komen. Jerry Plat brak door op links en trok de bal 
terug op Jordy de Bruin. Hij schoot de bal in de loop hard over. Wat later nog een grote kans na een actie 
voor Fabian Toet. Zijn actie was weliswaar prachtig maar in plaats van de bal terug de leggen voor de 
vrijstaande Sala schoot hij zelf en ging de kans verloren.  
SVC’08 ging dus met een achterstand rusten.  
In de rust had trainer Jeffrey Frijters zijn backs blijkbaar aangesproken want bij de eerste en beste aanval 
over links zette linksback Jeffrey van der Meer goed door en leverde een perfecte voorzet af op Mike de Nike 
die alleen maar hoefde in te knikken (1-1). SVC’08 had dus al snel wat het wilde en kon op zoek naar meer. 
Maar ondanks het meeste balbezit wilde het niet echt lukken. Mike de Niet moest te vaak in de kleine ruimte 
worden aangespeeld en daar ligt niet zijn kracht. SVC’08 kreeg geen uitgespeelde kansen en moest blijven 
op letten. Want bij de verre uittrappen van keeper Ken Stigt kon aanvoerder Jos Buitenhuis gevaarlijk 
worden. Gelukkig voor SVC’08 voerde hij zijn acties te ver door zodat ook doelman Joey Vos niet echt in 
moeilijkheden kwam. Toen iedereen zich al verzoend had met een gelijkspel kreeg SVC’08 in blessuretijd nog 
een vrije trap te nemen links op het veld. Fabian Toet bracht de bal met een curve voor de goal waarbij 
Jordy de Bruijn en Clay Hoekstra in vrijstaande positie beiden de lucht in gingen en de bal via het hoofd van 
Clay Hoekstra in het doel verdween en SVC’08 alsnog de volle winst greep. Gezien het spelbeeld was dit 
zeker verdiend maar zeer begrijpelijk waren de druiven zuur voor Berkel dat dacht een puntje aan dit duel 
over te houden.  
 
Die Haghe VE1 -  SVC’08 VE2,  u itslag 3-5 ( 1-1)  ( dd 14/ 9)  
VE2 haalt volle pond uit heerlijke pot. 
Op een schitterende zonovergoten Sportpark Ockenburgh streden Die Haghe VE1 en SVC’08 VE2 om wie er 
op de 3e plek zou eindigen in de bekerpoel. Meer zat er niet in voor beide ploegen nadat ze nog puntloos 
zijn na de eerste 2 wedstrijden.  
Een aantal spelers konden na blessureleed eindelijk weer meedoen, Aad was na weken van afwezigheid 
weer present en Hans kon na een ontsteningskuur ook weer voetballen. Doordat er veel spelers afwezig zijn 
kwamen Martin de Tank en 2 supervets die het team kwamen versterken. Voor “superVet” Duncan was dit 
zijn eerste wedstrijd sinds zijn 18e.  
SVC’08 begon goed aan de wedstrijd, er was rust aan de bal, een verzorgde opbouw en goede balcirculatie. 
Dit goede spel resulteerde in schotkansen voor onder andere kleine Jan, Berend en Franc. Alle pogingen 
miste de juiste richting.  
Na 25 minuten kwam SVC’08 verdiend op voorsprong. Na een goede combinatie tussen Richard, Sebas en 
Franc kwam de bal bij “de tank”. Hij bedacht zich geen moment, kapte zich goed vrij en schoot de bal vanaf 
20 meter keihard in de korte hoek.  
Bij een van de spaarzame uitbraken van Die Haghe maakte de spits gretig gebruik van een uitgestoken 
been, na een mooie koprol en dito landing gaf de scheidsrechter een strafschop. De strafschop werd feilloos 
ingeschoten.  
SVC’08 begon ijzersterk aan de 2e helft. De bal ging snel rond en ze wisten constant de vrije man te vinden. 
Binnen drie minuten was er dan ook een hernieuwde voorsprong. Nico kwam goed voor zijn man en tikte de 
bal bij de eerste paal binnen. De aanval die eraan vooraf ging was werkelijk schitterend, de bal ging lange 
tijd rond over vele schijven met-uiteindelijk-de assist van Franc. Een echte tikki-takka-goal.  
Lang konden de Scheveningers niet genieten van de voorsprong. Een geweldig afstandsschot verraste vriend 
en vijand waardoor de stand ineens weer in evenwicht was. Die Haghe was nog nauwelijks bijgekomen van 
deze goal of SVC’08 stond alweer op voorsprong. Sebas behield zijn rust voor goal nadat hij na een mooie 
steekpas van Berend vrij voor de keeper kwam.  
Dit was het teken voor Die Haghe om verder naar voren te spelen. Een extra middenvelder erbij en veel 
lopende mensen. Dit zorgde er voor dat ze snel weer op gelijke hoogte kwamen. Na een misverstand 
achterin en een te laat meelopende middenvelder (stond die nog te genieten van zijn op twitter 
aangekondigde Frenkie achtige steekpass?) stond de 3-3 tussenstand op het scorebord.  
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Meestal is dit het moment dat SVC’08 de koppies laat hangen, deze keer niet! SVC’08 nam het heft in 
handen en won alle duels op het middenveld en de verdediging stond als een huis. Na een goede combinatie 
op het middenveld tussen Nico en Berend kwam SuperVet Kees door op rechts. Deze wist met zijn scherpe 
voorzet de positie van kleine Jan op waarde te schatten. Uit de draai maakte Jan 3-4. SVC’08 bleef 
doordrukken en de verlossing kwam nadat Sebas 10 minuten voor tijd vanaf de strafschopstip zijn 2e goal 
wist te maken. De terechte strafschop kreeg SVC’08 nadat Franc naar de grond was getrokken.  
Deze overwinning met bij vlagen prima veldspel biedt genoeg perspectief voor de competitie.  
 
SVC’08 VE2 -  FC Boshuizen VE1,  u itslag 3-5 ( 0-2)  ( dd 21/ 9)  
Een wedstrijd zoals SVC’08 er de afgelopen 1,5 jaar al vele heeft gespeeld. Bij vlagen best aardig voetbal, 
goed terug knokken in de wedstrijd en dan in de laatste 10 minuten alles weggeven.  
Het was een heerlijk zonnige middag op sportpark Oostersportpark. In de kleedkamer ging het zoals altijd, 
een spookvoetballer bleek nog steeds een spook te zijn, Tini bood zich vrijwillig aan om op de bank te 
starten, Aad legde uit hoe je ouderdom kunt meten en Bert offerde zich op om te keepen. Het enige wat 
nieuw is is dat Jantje vanaf de eerste seconde aanwezig is in de kleedkamer.  
SVC’08 begon slordig aan de wedstrijd en speelde een heel matig eerste half uur. Dit resulteerde dan ook in 
een terechte 0-2 achterstand. Aan het eind van de eerste helft kreeg SVC’08 langzaam de overhand ging het 
spel erop vooruit. Helaas kwam de aansluitingstreffer er nog niet ondanks mooie schotkansen voor Nico en 
Franc.  
De thee in de rust heeft SVC’08 goed gedaan. Ze begonnen ijzersterk aan de 2e helft en deden het goed in 
balbezit.  
Het was Bas die zorgde voor de aansluitingstreffer. Nadat hij zelf goed druk had gezet op de tegenstander 
en de bal veroverde schoot hij de bal beheerst in de hoek. Kort na de aansluitingstreffer viel de 2-2. Na een 
goede combinatie tussen Berend en Bertrand gaf laatstgenoemde een scherpe voorzet die schitterend werd 
binnengekopt door Kees.  
Helaas was de vreugde van korte duur. Boshuizen nam weer de leiding na een kanonskogel die vanaf 25 
meter onhoudbaar in de kruising belandde, de uitgestoken handschoenen van de dappere Bert passerend (al 
zal hij dat ontkennen).  
SVC’08 liet het er niet bij zitten, ging door met drukzetten en bleef kansen creëren. 10 minuten voor tijd 
kwam de gelijkmaker. Na een combinatie tussen Berend en René kwam de bal bij Franc die zich goed 
vrijspeelde en de bal schitterend laag in de lange hoek schoot.  
Boshuizen gaf hierop vol gas en de veel te goede spits werd plots wakker door de goal van Franc. Er was 
geen houden aan. Hij slalomde als Alberto Tomba in zijn goede jaren door de verdediging, passeerde 6 man 
en zette een medespeler voor een leeg goal, 3-4. Dit was het teken voor SVC’08 om vol voor een punt te 
gaan, Boshuizen maakte echter goed gebruik van de gekregen ruimte en scoorde nog een keer 3-5.  
Hoogtepunt van de wedstrijd waren de schitterende duels die Sebas mocht uitvechten tegen de spits van 
Boshuizen.  
Klein kritiekpuntje waren de paar reacties onderling nadat spelers coachen. Laten we dit gewoon 
accepteren. Voer uit wat iemand zegt als die een beter overzicht heeft.  
Het staat ons als #fijnteam niet goed dat we coaching niet accepteren en negatief erop reageren.  
Op naar volgende week, genoeg positieve dingen gezien om verder op te borduren als team, dit keer tegen 
de Vets van Racing Club Leiderdorp.  
Berend 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD 
 
DW O VR2 -  SVC’08 VR1,  u itslag 0-7 ( dd 16/ 9)  
Maandagavond 16 september was het zover. De tweede bekerwedstrijd van SVC’08 vrouwen 1. Doordat er 
een team uit de bekercompetitie was gestapt, zou deze wedstrijd bepalen of wij wel of niet door zouden 
gaan in de beker. We moesten tegen een team uit de vijfde klasse en dus waren wij de favoriet voor de 
wedstrijd. Dit moesten wij echter eerst nog maar zien waar te maken. Vol goede moed vertrokken wij 
richting het altijd gezellige Zoetermeer waar wij verzamelden in de kleedkamer. Fred zou ons vandaag gaan 
coachen en deed daarom de opstelling.  
Fred gaf ons duidelijke instructies. Goed doorlopen op de uitballen van Hanna, want die kan ver schieten. 
We moesten compact gaan spelen en elkaar goed coachen. En vooral moesten we gewoon gaan schieten als 
we in de buurt kwamen van het doel. Na deze tips begonnen we aan de warming-up. Al snel kwam er een 
officiële KNVB scheids aangelopen die ons vertelde dat wij alle sieraden af moesten doen. Hierna was de 
scheidsrechter tevreden en konden wij ons klaar gaan maken voor de aftrap.  



Clubblad 3, maandag 23 september 2019  7/14 

De wedstrijd begon goed. Wij veroverden snel de bal en zetten veel druk naar voren. De ene na de andere 
aanval kwam tot stand. Er werd goed getikt op het middenveld en de buitenspelers werden regelmatig de 
diepte ingestuurd. De tegenstander had echter bedacht om heel hoog te gaan staan en zette ons keer op 
keer buitenspel. De vlagger vond het blijkbaar ook erg leuk om met het spel mee te doen en stak elke keer 
weer zijn hand omhoog, ook als dit niet altijd terecht was. Maar goed, we hadden dit op een gegeven 
moment door en gingen nog iets verder achter de tegenstander staan zodat we echt niet buitenspel konden 
staan. Hierdoor liep het spel al een stuk beter en kwamen we steeds dichter bij een doelpunt. Ook kregen 
we veel corners, maar die wilden er net niet in. Na een minuut of 20 lukte het dan eindelijk. Félicienne gaf 
een uitstekende dieptepass op Denise die keihard doorliep naar het doel. Zij schoot de bal netjes rechts 
onderin en we stonden met 1-0 voor! 
Hierna kregen we de smaak te pakken. Het tikken ging steeds beter en we bleven veel in de aanval. Op een 
gegeven moment kreeg Félicienne weer de bal uit een mooie actie op het middenveld. Hierna stormde ze 
richting het doel waarbij ze nog een aantal tegenstanders uitspeelde. Félicienne bleef rustig en maakte 
netjes de 2-0. Ook de 3-0 kwam nog voor de rust. Uit een pass van Eva Hoogland op Eva Huitema ontstond 
een 1-2tje met Eline. De bal werd naar Isabel geschoten die richting het doel vertrok en de bal netjes 
inschoot. Hierna vond de scheidsrechter het tijd en floot af voor de rust.  
Tijdens het uitrusten en het drinken van de limonade gaf Fred de wissels door. Félicienne ging eruit en Eva 
Huitema zakte terug naar de mid-mid positie. Anastasia kwam erin als spits. Verder ging Janine er even uit 
en kwam Rianne het veld in als de nieuwe voorstopper. We bespraken nog wat kleine punten die beter 
konden zoals dat we goed moesten opletten op het buitenspel zetten. De dieptepassen waren mooi, maar 
hierdoor moesten we allemaal heel veel rennen. De tip was dan ook om wat dichter op elkaar te gaan staan 
en meer te gaan tikken.  
Met deze tips op zak begonnen we aan de tweede helft. De tegenstander leek in de rust ook wat tips te 
hebben gehad en begonnen meer druk te zetten. Hier moesten wij even aan wennen en zo kreeg onze 
verdediging het ook drukker. Gelukkig bleven zij rustig en vingen zij de tegenstanders goed op. Na een 
aantal stevige duels werden een aantal tegenstanders wat boos en werd het spel agressiever. Gelukkig 
bleven wij rustig en gingen gewoon verder met voetballen. Ook de tweede helft kregen wij een hoop 
corners. Eva Huitema schoot de bal die terecht kwam bij de eerste paal. Daar stond Anastasia goed op te 
letten en tikte de bal netjes in het net. 4-0! Hierna leken Eva en An elkaar goed te hebben gevonden want 
ook de 5-0 kwam uit hun samenspel. Eva passte de bal naar An die hem via de tegenstander het doel in 
schoot.  
Na de 5-0 wilden we nog goed doorpakken. Het spel werd van achter opgebouwd en er werd steeds beter 
gepasst. Via een steekbal werd deze keer Isabel weggestuurd. Zij koos netjes een hoekje uit en schoot ook 
deze bal het net in. 6-0! De wedstrijd zat er bijna op, maar SVC’08 was nog niet klaar. Eva Hoogland nam 
een vrije trap op onze helft die netjes bij Anastasia terecht kwam. Zij rende richting het doel. Vlak voor de 
keeper legde zij de bal af op Denise die goed was meegelopen. Denise knalde de bal het doel in en maakte 
een ereronde langs alle vrienden en familie die waren komen kijken. Hiermee was de eindstand van de 
wedstrijd behaald.  
Na de wedstrijd werd Anastasia gekozen tot speelster van de week. Zij heeft hard gewerkt en twee keer 
netjes afgerond. Het hele team heeft geknokt voor de overwinning en we zijn verdiend door naar de 
volgende ronde in de beker. Volgende week begint de competitie, dan gaan we echt beginnen! 
Verslag: Eline 
 
SVC’08 VR2 -  KSD VR1,  u itslag 5-0 ( dd 14/ 9)  
Vandaag is het alweer tijd voor de laatste bekerwedstrijd, voor ons eigenlijk de laatste oefenwedstrijd 
voordat de competitie weer gaat beginnen.  
In de kleedkamer beginnen Deborah en Jeroen aan het praatje voor de wedstrijd. Vandaag moeten we niet 
alleen proberen te winnen, maar ook targets proberen te halen van het nieuwe targetsysteem van Jeroen, 
om beter te worden.  
Vandaag mogen we tegen KSD, dit team is nieuw maar van dit team kennen we twee meiden die vorig jaar 
nog bij ons speelden. Dus tijd om ze in te maken en te laten zien dat SVC’08 een betere club is. De spanning 
zit er bij veel dames al in. Door nu al een aantal blessures in het team hebben we gelukkig wat versterken 
van Dames 1 erbij en kunnen we de wedstrijd goed gaan beginnen.  
Het is een mooie zonnige dag en misschien iets te warm om te voetballen maar dat houdt de dames van 
SVC’08 niet tegen. De wedstrijd begint dan ook al goed. Er komt bijna direct na het fluitsignaal een aanval 
van Sylvia, maar helaas was de tegenstander iets te snel. Na een aanval van de tegenstander op ons, weten 
we weer de bal naar de andere kant van het veld te krijgen door een aantal mooie combinaties en dus 
targets �.  
Na 10 minuten voetballen weten we het goal van de tegenstander nu wel te vinden. Na een goed samenspel 
van de dames met als laatste een mooie 1-2’tje van Yvonne met de tegenstander weet ze de 1-0 erin te 
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schieten, Yes! Helaas klapte Yvonne wel hard op de keeper tijdens deze goal, waardoor ze helaas 
geblesseerd het veld moest verlaten.  
De aftrap na de 1-0 wordt genomen door de tegenstander, maar we weten hem al gelijk af te pakken, wat 
er vervolgens leidt tot een pracht schot door Sylvia, die helaas verdwijnt in de keeper van de tegenstander. 
Maar de aanvallen vanuit onze kant stoppen niet. Na nog maar een kwartier voetballen zitten al meer op de 
kant van de tegenstander dan onze.  
Na een duel met de tegenstander krijgen we een vrije trap, hij wordt genomen door Isabel maar wordt 
helaas gestopt door de keeper. Dan volgen er nog een aantal mooie aanvallen maar komen helaas niet in 
het goal terecht. De trainingen en targets helpen wel al erg goed bij deze wedstrijd.  
Na 20 minuten gaat toch de 2-0 erin door Isabel vanuit een assist van Quirine, met hierbij gelijk de target 
van de eerste 20 minuten de nul te houden, te halen.  
Ook nu weer na de aftrap pakken de Dames van SVC’08 de bal gelijk weer op en komt er een mooie maar 
helaas gemiste kans van Anastacia.  
Door het warme weer is er nu tijd voor de drinkpauze. Ondanks het warme weer, weten alle dames het 
goed vol te houden en vooral scherp te blijven, ook al staan ze al met 2-0 voor.  
De drinkpauze heeft goed uitgepakt, want Quirine weet nu het derde goal erin te schieten met een mooie 
hoge bal over de keeper heen.  
Een paar minuten voor het fluitsignaal van de rust moet helaas Fleur ook geblesseerd het veld verlaten, 
waardoor we nog maar 1 wissel op de bank houden.  
De aanvallen gaan we door vanuit onze kant en zo weet Quirine vanuit achter door te breken naar de goal 
van de tegenstander en zo de 4-0 erin te schieten. Het gaat lekker zo! 
Daar is dan eindelijk het fluitsignaal voor de rust en weten de dames de rust in te gaan met een 
welverdiende 4-0 voorsprong. Tijd om ff op adem te komen.  
In de rust was het vooral lekker ff genieten van de goede voorsprong en de behaalde targets van het team 
door te nemen. Wat de tip was voor de tweede helft was vooral dit voetbal door te zetten in de tweede 
helft.  
De tweede helft is weer begonnen en begint al goed. Na nog geen twee minuten spelen wordt door Isabel 
de 5-0 gescoord uit een corner.  
En zoals ook in de eerste helft blijven de aanvallen en goede samenwerking vanuit onze kant weer 
doorgaan. Toch zie je dat het bij de dames van SVC’08 nu zwaarder gaat worden. Het warme weer slaat 
hard toe, waardoor nu de tegenstander wat meer kansen krijgt aan onze kant. Maar deze weten we allemaal 
toch weg te werken.  
Met een 5-0 voorsprong gaan we de tweede drinkpauze in. Even op adem komen en weer doorgaan. Tijd 
voor het laatste gedeelte van de wedstrijd. Iedereen is moe, maar ze blijven door voetballen. Je merkt aan 
de tegenstander dat ze de 5-0 voorsprong van ons niet leuk vinden en ze gaan agressiever voetballen, dus 
voor de dames van ons de taak om de krachten nu te sparen omdat we nog maar 1 wissel op de bank 
hebben zitten.  
In deze helft zitten weer mooie aanvallen en kansen van vooral de voorhoede spelers Melanie en Isabel. En 
vooral een mooie redding van onze keepster Carleen die een gevaarlijke aanval van de tegenstander goed 
weet te stoppen.  
De laatste paar minuten van de wedstrijd zijn nog spannend. De bal gaat continue van de ene kant van het 
veld naar de anderen. Maar ondanks de vermoeidheid weten de dames van SVC’08 de nul te houden en zo 
eindigt dan ook de wedstrijd.  
Een welverdiende winst van de dames. Deze wedstrijd heeft iedereen goed samengewerkt, goed 
overgespeeld en vooral goed gecoacht naar elkaar. Daarom hebben we deze week ook geen speelster van 
de week, maar een team van de week.  
Volgende week mogen we deze mooie winst herhalen, want dan mogen we weer spelen tegen de dames 
van KSD maar dan voor de competitie. Maar nu eerst genieten van een welverdiend biertje. 
 
SVC’08 MO15-1 -  ARC MO15-1,  u itslag 1-1 ( dd 14/ 9)  
Onvoorstelbaar dat vorige week de wedstrijden nog werden afgelast vanwege hevige regenval en bijna 
herfstweer. Nu begonnen we de wedstrijd om 11.45 in de stralende zon! 
Jersey startte vandaag als keeper en Phileine stond achterin. Onze vaste spitsen! Maar gelukkig werd zonder 
deze spitsen ook gescoord. Kyra schoot de bal er prachtig in en stond het 1-0 aan het begin van de eerste 
helft.  
Die voorsprong wisten we te behouden in de eerste helft. Het einde van de eerste helft werden we helaas 
geplaagd door blessureleed. Keeper Jersey kreeg de bal op haar vingers die vervolgens dubbelklapten… De 
wedstrijd werd even stilgelegd. Gelukkig bleek bij het begin van de tweede helft dat Jersey oké was. Dunya 
uit MO13 was gevraagd om in te vallen, maar die stond nog in de file op de A44, die had zelf al een 
wedstrijd gespeeld. Een snelle wissel en Minnie ging het doel in! 
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Na de rust was Dunya er, dus die kon in het doel! In het begin van de tweede helft scoorde ARC er één, 
stand 1-1. Gelukkig wisten de meiden het vast te houden en heeft Dunya een paar aanvallen goed tegen 
weten te houden. Er werd lekker gespeeld; de nieuwe groep meiden wordt al steeds meer een team. Mooi 
dat we gelijk hebben gespeeld.  
Woensdag 18-9 direct alweer een inhaalwedstrijd voor de beker. Zet ‘m op meiden! 
Marente & Marit 
 
SVC’08 MO15-1 -  Graaf  W I I  VAC MO15-2,  u itslag 3-1 ( dd 21/ 9)  
Een heerlijke dag voor een heerlijk begin van de competitie. De wedstrijd begon gelijk goed en werd 
beloond met een doelpunt van Victoria. Het tweede doelpunt was er 1 van Nikia. Er werd hands gemaakt in 
het 16-metergebied: een penalty voor Graaf Willem II VAC. Anna was deze wedstrijd de keepster en stond 
er klaar voor. Maar de penalty ging naast de goal. SVC’08 zocht weer de aanval. Cecilia kwam voor de goal, 
schoot maar helaas ging deze goede bal op de paal. Dan gaan we de rust in met een 2-0 voorsprong. Na de 
rust maakt Victoria de 3-0. De dames kakken een beetje in en daar is de 3-1. Dan is er nog een goede bal 
van Nikia, maar helaas op de paal. Dan klinkt het fluitsignaal. Goed gedaan dames de eerste wedstrijd 
gewonnen met 3-1 
 
Rij nsburgse Boy s MO11-1 -  SVC’08 MO11-1,  u itslag 1-1 ( dd 14/ 9)  
Uitgerekend vandaag heeft Rijkswaterstaat bedacht om de toerit naar de A44 af te sluiten. De route naar 
Rijnsburg is een uitdaging en de rit duurt veel langer dan gebruikelijk. Mijn voetbalpassagier Karlie wordt 
steeds ongeduldiger en wil spelen. Na de nodige vertraging arriveren we op tijd bij de Rijnsburgse Boys.  
De velden liggen er mooi bij en de zon schijnt volop. Maaike en Erwin hebben de opstelling doorgenomen en 
iedereen neemt positie in. We gaan beginnen en de wedstrijd gaat fel van start. Nikki is lekker bezig en 
maakt het de tegenstander lastig, ze is snel en probeert als spits de druk hoog te houden.  
Ik kijk verbaasd op als ik de scheids, gekleed in een rood overhemd, hoor schreeuwen en aanwijzingen hoor 
geven. Dan blijkt de scheids ook coach te zijn van de tegenstander, die combi kende ik nog niet. Maar goed, 
de meiden laten zich er niet door afleiden. Ook Luna staat te stralen in haar nieuwe keepersoutfit en houdt 
kort na elkaar twee ballen uit het doel.  
Tijdens de zomervakantie hebben de moeders hun stembanden weer goed getraind. Als volwaardige Midden 
Noord supporters moedigen zij de meiden aan.  
We zien mooie passes en de verdediging zit goed in elkaar. Iedereen houdt er flink de vaart in. De meiden 
zijn in vorm. Yesslin krijgt een mooie voorzet van Milou en probeert voorbij de tegenstander te komen en 
het doel te naderen. Net niet. Lena is overal waar de tegenstander is. Met de bal aan de voet draait loopt ze 
elegant en beheerst de tegenstanders voorbij. Als de tegenstander voorbij het midden wil, staat daar Karlie 
die duidelijk maakt dat dit toch echt niet gaat gebeuren.  
 Het is een leuke wedstrijd en de meiden spelen mooi over en kunnen elkaar op het veld goed vinden. Dan 
helaas benut de tegenstander een van de weinige kansen en wordt er gescoord. Het is 1-0. Jammer van 
deze toevalstreffer, maar SVC’08 laat het er niet bij zitten.  
Yesslin krijgt een mooie voorzet en probeert het net te raken. Nikki zet haar turbo aan; “harder joj”, roept 
mams. De ouders langs de lijn staan te stuiteren langs het veld van de spanning. SVC’08 is gewoon beter, 
maar het doelpunt ontbreekt alleen nog. Het is warm en de meiden rennen wat af, Dewi, onze kleine 
technische voetballer, valt in en de tegenstander weet niet zo goed wat ze met haar aan moeten, zo klein en 
zo goed, ze proberen haar dan maar aan haar shirt achteruit te trekken. Het maakt geen indruk. SVC’08 laat 
zich niet wegzetten.  
Tijd voor rust en een korte drankpauze. SVC’08 weet wat ze moet doen en kort na rust wordt na een mooi 
samenspel tussen Dewi en Milou, gescoord door Milou. Het is 1-1.  
Met rode en fanatieke koppies strijdt SVC’08 door. Fay en Evy blijven rondom het goal van de tegenstander 
zwerven en maken het de keeper flink lastig. Evy blijft druk zetten en schiet, de keeper heeft de bal. Lena 
en Karlie zorgen ervoor dat de tegenstander niet op de andere helft komt. De daaropvolgende minuten lijkt 
het wel een flipperkast. Meerdere schoten op het doel door Evy, Fay, Milou, Nikki, Yesslin, maar de bal wil er 
maar niet in. Midden Noord kan niet met de spanning omgaan en de hoofden worden afgewend. Wat een 
bloedstollende slotfase.  
Dan fluit de scheids af, het blijft 1-1. Ondanks de gelijkstand, heeft SVC’08 gewonnen; ze hebben goed en 
sportief gespeeld, als een echt team. Het belooft een prachtig seizoen te gaan worden met deze toppers! 
Grt. Monique 
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SVC’08 MO11-1 -  Voorschoten’97 MO11-1,  u itslag 3-1 ( dd 21/ 9)  
De meiden hebben er zin in, de zon schijnt dus alle voorwaarden voor een topwedstrijd zijn aanwezig.  
De meiden lopen warm en de ouders nemen nog even de afgelopen week door onder het genot van een 
bakje koffie. Ondertussen wordt ook het mysterie van de verdwenen jasjes opgelost… iets met een te grote 
voetbaltas en een schoenenvak; -) De laatste teambesprekingen worden gedaan gevolgd door de yel… en 
dan starten maar! We starten goed, Evy krijgt een mooie kans maar schiet helaas naast. We hebben 
vandaag versterking van Iris. De meiden spelen over Fay Karlie, Lena en weer een mooie kans voor Evy… 
helaas ook deze naast het doel maar wat gaan ze goed. Nogmaals een kans voor Evy, dan gaat Fay met de 
bal en schiet, helaas weer naast. Wat is dat met die ballen doe er maar niet in willen. Milou houdt de bal 
weg en schiet vol overgave de bal terug naar onze helft. Yeslynne neemt een sprint op de bal en weet hem 
uit de voeten van de tegenstander te houden. Onze Luna op doel. Wat doet ze dit met veel plezier en 
positieve coaching. Aansturen, motiveren zo mooi hoe ze dat altijd iedere wedstrijd weer doet. Daar weer 
een mooie kans voor SVC’08 via Milou die hem netjes binnen de lijnen weet te houden naar Evy en Evy 
scoort… jaaa 1-0. Top meiden. De meiden gaat ervoor en krijgen weer een mooie kans. De keepster weet 
deze in haar handen te vangen… Voorschoten krijgt een kans maar daar staat Luna en weet deze buiten 
doel te houden. Milou schiet de bal in vanaf de zijlijn naar de keepster en rolt langzaam richting doel... de 
keepster is net snel genoeg deze in haar handen te pakken. We krijgen kansen in overvloed maar we 
moeten misschien het doel even wat verplaatsen in de rust. Voorschoten laat het er niet bij zitten en ziet 
hun kans… maar onze Luna zorgt voor een mooie redding. Milou L en Jill versterken ons team, de toppers 
zorgen voor spannende momenten. Milou maakt een mini omhaal en de bal gaat richting doel, de keepster 
van Voorschoten is goed voorbereid en vangt hem. Milou gaat voor de euro's, ieder goal twee euro… maar 
die bal gaat er maar niet in. Jill voelt dat het anders kan…. Neemt de bal aan en schiet goallllll 2-0. Oma's en 
opa's brengen geluk…die van Luna en Fay zorgen voor een goede vibe. Karlie in duel. De pirouettes draaien 
ons om de oren. Dat zorgt bij de tegenstanders voor verwarring. Wat zijn de meiden gegroeid in hun spel. 
Ze kijken, spelen over en creëren mooie kansen. Het gaat gelijk op. Beide teams doen zo hun best, echt 
fantastisch om te zien met hoeveel plezier de meiden op het veld staan. We krijgen kans na kans zo gaaf! 
Rust. 
Voorschoten heeft één gehad en gaan voor een goal… Luna denkt daar anders over en weet de bal eruit te 
houden. Onze meiden laten er geen gras over groeien. Ze zetten zich tussen de speelsters van Voorschoten 
en laten zich niet wegzetten, alles om een goal te voorkomen. Het gaat mooi gelijk op. Evy krijgt de bal 
loopt de benen uit haar lijf en schiet... jaaa goalllllll 3-0 voor de meiden van SVC’08! 1-2 tussen Fay en Evy… 
Evy schiet, keepster schiet hem weg… Fayt krijgt de bal en schiet en net naast! SVC’08 heeft de spirit. Fay 
geeft een voorzet aan Lena en schiet… ah wat jammer de keepster van Voorschoten voorkomt dat het een 
doelpunt wordt. Mooie redding van Luna na de 2 min pauze. Voorschoten wil ook zo graag een puntje 
scoren en spelen fanatiek hun spel. SVC’08 is veel op de helft van Voorschoten, krijgen deze helft wederom 
vele kansen. We gaan toch echt eens bekijken om het doel te verplaatsen; -) gewoon stiekem even 5cm 
naar rechts. Voorschoten ziet een gaatje, sprint en weet te scoren…. 3-1. Yeslynne krijgt de bal, Lena neemt 
hem over schiet… Fay neemt een sprint maar is net te laat, de keepster heeft hem al. Kans op kans voor 
SVC’08. Ze blijven ze elkaar positief aanmoedigen. Zo leuk! Dan klinkt het eindsignaal 3-1. Super meiden! 
 
Oegstgeest  MO11-3 -  SVC’08 MO11-2,  u itslag 1-3 ( dd 14/ 9)  
Op deze stralende nazomerdag kost het SVC’08 MO11-2 wat moeite om een compleet team op het veld te 
krijgen. Gelukkig lukt dit net op tijd.  
SVC’08 start met Feline op goal, verdedigers Lais, Jill en Lara. Op het middenveld Alex-Anne en Celes en in 
de spits Milou en Maria. De wedstrijd begint met een hoop eagerness bij zowel SVC’08 als Oegstgeest. Al 
snel zijn er een aantal mooie aanvallen van beide kanten maar verdedigend laat SVC’08 geen enkele ruimte. 
Opvallend mooie tackles op de bal en twee spitsen die werkelijk overal zijn.  
In het tweede kwart zet Oegstgeest behoorlijk wat druk wat resulteert in een schot op de lat van het goal 
van SVC’08. Zinderend spannend maar gelukkig ligt de bal er niet in. Eindstand bij rust 0-0.  
Derde kwart start SVC’08 voortvarend. Binnen twee minuten scoort Milou na een prachtig opgebouwde 
aanval. 0-1! Oegstgeest laat het er niet bij zitten en schakelt een tandje bij. Inmiddels staat Suus weer in de 
goal en niets gaat er langs. Maria heeft nog twee mooie kansen maar het lukt net niet de bal erin te krijgen.  
SVC’08 start het laatste kwart nog steeds met 0-1 maar het publiek voelt een zinderende spanning. Beide 
teams gaan voor de overwinning waardoor er over en weer mooie kansen gecreëerd worden door de 
meiden. Alex-Anne geeft een prachtige voorzet en na wat omzwervingen maakt Lais een prachtige goal: 0-2! 
Direct schakelt Oegstgeest een tandje bij en dat resulteert in een 1 op 1 voor de keeper, helaas: 1-2. Dit 
laatste kwartier is spannend, het kan nog alle kanten op.  
Aan de kant roepen we dat er een Haags minuutje ingaat en Celes versnelt, mooie pass op Maria en goal! 
Eindstand 1-3 in het voordeel van de meiden van SVC’08! Top wedstrijd!
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SVC’08 MO11-2 -  Quick  Boy s MO11-2,  u itslag 2-8 ( dd 21/ 9)  
Het startschot klonk op het moment dat de zon over de bomen kwam. De 10 dames van SVC’08 stonden 
klaar voor een vriendschappelijke pot tegen Quick Boys, zoals de naam niet doet vermoeden 8 sportieve 
dames. Aan de kant stonden enkel SVC’08 vaders. Hadden de vrouwen een dagje vrij werd er gegrapt? 
Vier minuten na het startschot scoorden de Quick Boys, een snelle dame met rugnummer 7 een eerste 
doelpunt. Vaders van SVC’08 klaagden dat de meiden te lief zijn voor de tegenpartij. Feline stond te 
schitteren op goal. Toch kon ze niet voorkomen dat een druipnatte bal door haar handen glipte. Twee nul.  
Charlotte, Hannah en Nico gaven de juiste aanwijzingen aan hun team. Het tij leek even te keren. Feline 
stopte een snoeihard schot in de 10e minuut.  
Tijdens de eerste time-out werd de tactiek besproken een aangescherpt. De verschillen waren klein en toch 
nul twee achter.  
Meteen na de eerste time-out schoot de tegenpartij de nul drie. En nul vier. En nul vijf. En nul zes. Eigenlijk 
wel begrijpelijk want door de zon was het behaaglijker spelen op de helft van SVC’08.  
Pauze. Opbeurende woorden kwamen uit de monden van Hannah, Charlotte en Nico. De SVC’08 dames 
leken niet te lijden door de achterstand. Nico zei-wij gaan gewoon de tweede helft winnen. En jullie moeten 
iets meer duwen, de meiden van Quick zijn best stevig.  
Suus nam het keeperschap over van Feline die het goed had gedaan. Het spel hervatte zich om 09:09. Jill 
nam de bal en als Dennis Bergkamp in zijn beste tijd dribbelt ze naar voren. Terwijl Lais, Stella, Dieuwertje, 
Celes, Milou, Alex-Anne, Suus, Jasmijn en Feline smet open mond naar Jill kijken schopt Jill de bal keihard 
langs de verdediging en keeper van Quick. Eén nul.  
Dit was het kantelpunt. SVC’08 nam controle. Er werd overgespeeld en iedereen was bewust van de rol die 
ze speelden in het team. De ene actie volgde de andere op. Lais gaf de bal een dikke poeier en belandde 
met veel finesse bij Jill voor de voeten. Twee nul. Daarna kwamen de dames van Quick Boys hardhandig 
terug. Elleboogje hier, noppen in de schenen daar, doelpuntje hier, doelpuntje daar. Twee drie is de 
uiteindelijke score.  
Zou het toch kunnen zijn dat de moeders betere supporters zijn dan de vaders? Alex-Anne is de speelster 
van de week dankzij inzet en prachtige acties in het veld. 
 
SVC’08 JO9-4M -  Voorschoten JO9-6M,  u itslag 7-1 ( dd 21/ 9)  
De jumboplaatjes kunnen worden gedrukt want de foto’s van de modellen zijn gemaakt. Na een korte 
warming up gaat het fluitsignaal. Na de eerste aanval schiet Milou en door de voorzet van Maria kwam het 
bijna tot een goal. . Milou krijgt de bal in haar voeten, uitslag draait en schiet op doel... oehhhhh net mis... 
het is gezellig met alle meiden voor het goal van de tegen partij en dan ineens heeft Dewi de bal voor zich 
zelf, neemt de bal mee, staat oog in oog met de keeper en schiet... Doelpunt! 
Intussen hebben probeert de tegenpartij op onze helft te komen, maar heeft het lastig... We verdedigen 
goed.  
De bal wordt door Maria zonder moeite mee naar voren genomen... het is 2-0! Voorschoten is met een 
compleet meiden team en dat maakt het een andere wedstrijd als vorige weken, leuk om te zien! En dan 
een aanval van Voorschoten... schot... en tegengehouden door onze super keeper Fay. Time out.  
Dewi gaat terug in het veld en Maria rust aan de zijlijn uit. Er wordt van positie gewisseld het spel wordt 
vervolgd... Eerste aanval is weer voor SVC’08, Tess B neemt de bal mee naar voren en het wordt een 
corner... Mirte verdedigt heel goed waardoor een goal wordt voorkomen. Fay schiet de bal zó hard naar de 
overkant dat ze bijna zelf een goal maakt...  
De eerste echte aanval van Voorschoten wordt goed onderbroken door Tess R, Fay gaat recht op de bal af 
om deze op te vangen. Het zonnetje schijnt en het SVC’08 staat aan kop. In één een flits is het 4-0. Rust. 
Met dezelfde enthousiasme wordt de tweede helft ingezet. Dewi zet de aanval in en schiet... net mis. Milou 
doet een dansje om de bal. SVC’08 heeft kans op kans en Tess R en Tess B vormen een goed duo op het 
middenveld. En dan de goal voor Voorschoten; het is 4-1. Aimee wisselt met Mirte en plots weer een 
doelpunt, Dewi maakt de 5-1. Voorschoten komt weer richting ons doel, maar de meiden verdedigen als 
leeuwinnen en Fay houdt de ballen tegen. Weer een aanval Dewi geeft de bal voor aan Maria en schiet. . 
mooie samenwerking, de bal wordt tegengehouden. De laatste minuten zijn ingegaan. Aimee zorgt voor de 
verovering van de bal en dan komt de bal bij Tess B, ze schiet en goal! Het is 6-1. Bal voor Voorschoten, ze 
vallen aan en SVC’08 verovert de bal, een voorzet van Maria en dan is het gezellig druk voor het goal. De bal 
gaat heen en weer en voordat we het door hebben is Voorschoten weer in de aanval. voor korte duur want 
de vierde goal van Dewi is een feit. Het staat 7-1. Scherp schot van Voorschoten en wordt knap 
tegengehouden door Fay.  
Het spel gaat snel en Aimee zorgt nog voor een schot op het doel, dan volgt het eind signaal. De penalty’s 
worden genomen, Fay houdt ze bijna allemaal tegen en aan de kant van SVC’08 worden 
5 van de 7 geraakt. Tijd om handen te schudden! Yes! Deze is in de pocket.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

Senioren Wedstrijdprogramma woensdag 25 september 2019 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
42688 SVC'08 6 - SC Monster 7 20:00 Fokker M.W. 6e kl 8 2 

 
Jeugd Wedstrijdprogramma woensdag 25 september 2019 

Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
36835 SVC'08 JO19-2 - SEV JO19-1 19:00 Harst R. vd 3e kl 4 3 

vriendsch SVC'08 JO12-1 - Wilhelmus JO12-1 16:30    4AB 
72868 SVC'08 JO11-1 - HMC JO11-1 18:00  BE 1 3 2AB 
67437 SVC'08 JO11-3 - RKAVV JO11-3 18:00 Bosma D.J. BE 5 7 2AB 
50685 SVC'08 JO10-3 - Valken'68 JO10-4 18:00  4e kl 7 2B 

 
Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 28 september 2019 

Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
19565 SVC'08 1 - HVC'10 1 14:30 G.W.A. Takacs 2e kl C 1 
22200 SVC'08 2 - Rijnsb.Boys 3 12:05 F. Kaplan 2e kl A 1 
42738 DSVP 4 - SVC'08 3 15:00  4e kl 7  
78184 SVC'08 5 - SEV 4 13:15 Hoeven H. vd 4e kl 3 2 
45436 Honselersdijk 6 - SVC'08 6 15:00  6e kl 8  
42700 SVC'08 7 - Oosterheem 5 13:30 Bangoer A. 6e kl 4 4 
42711 SVC'08 8 - RCL 11 11:25 Teylingen L.H. v 8e kl 4 3 
44435 Voorschoten'97 13 - SVC'08 9 16:15 Neuteboom J. 8e kl 3  
48514 RVC Celeritas 4 - SVC'08 10 12:30  8e kl 9  
61752 SVC'08 VE1 - RCL VE1 15:15 Zonderop M.N. 1e kl 2 4 
61406 RCL VE2 - SVC'08 VE2 13:45  2e kl 1  
61777 SVC'08 VE3 - Loosduinen VE1 15:15 Harst R. vd 2e kl 2 3 
62162 Blauw-Zwart VE2 - SVC'08 VE4 14:30  3e kl 6  

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 28 september 2019 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
35802 RKDEO JO19-2 - SVC'08 JO19-1 15:30  1e kl 1  
36898 Forum Sport JO19-3 - SVC'08 JO19-2 13:15  3e kl 4  
37607 SVC'08 JO19-3 - Forum Sport JO19-4 15:15 Meijer J. 4e kl 5 2 
27564 SVC'08 JO17-1 - Quick JO17-2 11:30 Roeleveld S. 1e kl 1 2 
27573 SVC'08 JO17-2 - Wilhelmus JO17-2 10:00 Zeeuw A.D. de 2e kl 1 4 
27882 SVC'08 JO17-3 - Foreholte JO17-5 13:15  4e kl 6 3 
30363 SVC'08 JO15-1 - Rijnsb.Boys JO15-1 10:00 Dekker G.G. 1e kl 1 2 
30366 SVC'08 JO15-2 - Gr.WII VAC JO15-3 11:50 Zeeuw G.R. de 3e kl 8 4 
30372 SVC'08 JO15-3 - Blauw-Zwart JO15-2 08:30 Dissel P.J.M. v 4e kl 9 3 
31179 SVC'08 JO15-4 - VUC JO15-2 10:00 Stam R. 4e kl 22 3 
60943 SVC'08 JO13-1 - RKAVV JO13-1 10:45 Baaren R.B. v Hoofdkl B 1 
32861 Meerburg JO13-4G - SVC'08 JO13-2 08:30  3e kl 4  
69186 HBS JO12-1 - SVC'08 JO12-1 09:45  BE 1 1  
76923 SVC'08 JO12-2 - Meerburg JO12-1 08:30  BE 3 2 4CD 
69276 SVC'08 JO12-3 - Wilhelmus JO12-7 08:30  BE 5 7 1AB 
67432 SVC'08 JO11-1 - WV Kranenb JO11-1 08:30  BE 1 3 2AB 
66051 Gr.WII VAC JO11-2 - SVC'08 JO11-2 09:45  BE 2 2  
67438 SVC'08 JO11-3 - VUC JO11-2 08:30  BE 5 7 2CD 
67444 SVC'08 JO11-4 - REMO JO11-2 09:30  BE 5 8 1AB 
50474 Forum Sport JO10-

1G 
- SVC'08 JO10-1 08:30  Hoofdkl B  

50481 VUC JO10-1 - SVC'08 JO10-2 10:30  2e kl 3  
50534 Gr.WII VAC JO10-5 - SVC'08 JO10-3 08:30  4e kl 7  
59739 SVC'08 JO9-1 - Wilhelmus JO9-1 09:45  Hoofdkl I 1C 
59741 SVC'08 JO9-2 - Vredenburch JO9-1 08:30  2e kl 15 1C 
59850 Forum Sport JO9-5 - SVC'08 JO9-3 10:30  5e kl 35  
59749 SVC'08 JO9-4M - Vredenburch JO9-4 09:45  7e kl 4 1D 
56701 Forum Sport JO8-1 - SVC'08 JO8-1 08:30  Hoofdkl B  
55807 SVC'08 JO8-2 - RKAVV JO8-1 08:30  1e kl 5 1D 
56299 REMO JO8-1 - SVC'08 JO8-3 09:00  3e kl 15  
37956 SVC'08 JO7-1 - SVC'08 JO7-2 08:30  2e kl 15 4A 

 SVC'08 Ukkies   08:30    4B 
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Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 28 september 2019 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
24673 LYRA VR2 - SVC'08 VR1 12:30  4e kl 4  
25177 DSO VR1 - SVC'08 VR2 13:00  5e kl 5  
49248 DSVP MO15-1 - SVC'08 MO15-1 13:00  2e kl 5  
53569 Die Haghe MO13-1 - SVC'08 MO13-1 12:30 Kruijsse C.E.J. 2e kl 4  
34388 Gr.WII VAC MO11-2 - SVC'08 MO11-1 08:30  2e kl 4  
34426 DSO MO11-1 - SVC'08 MO11-2 09:45  2e kl 2  

 
Blauw-Zwart Dr. Mansveltkade, Wassenaar 070-5115385 LYRA Veilingweg 26, De Lier 0174-513677 
Die Haghe Wijndaelerweg, Den Haag 070-3235178 Meerburg Hans Eckplein 1, Zoeterwoude 071-5410492 
DSO Thomas Morelaan, Zoetermeer 079-3315591 RCL Bloemerd 2, Leiderdorp 071-5893450 
DSVP Sportlaan, Pijnacker 015-3694518 REMO Asmansweg 10, Den Haag 070-3964141 
Forum Sport Prins Bernhardlaan, Voorburg 070-3864302 RKDEO Sportparkweg, Nootdorp 015-3109577 
Gr.WII VAC Buurtweg 124, Wassenaar 070-5179083 RVC Celeritas Schaapweg 2, Rijswijk  
HBS Evert Wijtemaweg, Den Haag 070-3681960 Voorschoten'97 Weddeloop 6, Voorschoten 071-5614863 
Honselersdijk Strijphorst 2, Honselersdijk 0174-626272 VUC Het Kleine Loo 1, Den Haag 070-3858018 
 

Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 5 oktober 2019 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
19556 SVC'08 1 - UVS 1 14:30  2e kl C 1 
21632 UVS 2 - SVC'08 2 12:30  2e kl A  
42661 SVC'08 3 - Berkel 3 13:15 Toorn W.C. vd 4e kl 7 2 
78185 SJZ 2 - SVC'08 5 15:30  4e kl 3  
47373 Ster de 2 - SVC'08 6 14:30  6e kl 8  
77351 SVC'08 7 - HPSV 3 15:15 Pot H. vd 6e kl 4 4 
45491 Oosterheem 7 - SVC'08 8 12:00  8e kl 4  
42733 SVC'08 9 - FC Lisse 14 15:15 Bangoer A. 8e kl 3 2 
44975 SVC'08 10 - svWassenaar 3 13:15 Zonderop M.N. 8e kl 9 4 
61735 FC Lisse VE1 - SVC'08 VE2 15:00  2e kl 1  
62355 Wilhelmus VE1 - SVC'08 VE3 16:00  2e kl 2  
61947 SVC'08 VE4 - Voorsch.’97 VE2 12:00 Teylingen L.H. v 3e kl 6 3 

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 5 oktober 2019 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
36826 SVC'08 JO19-1 - Voorsch.’97 JO19-3 11:30 Fokker M.W. 1e kl 1 1 
36833 SVC'08 JO19-2 - Concordia JO19-3 14:00 Zaanen W.M. v 3e kl 4 3 
36944 HVV JO19-3 - SVC'08 JO19-3 16:05  4e kl 5  

vriendsch Die Haghe JO17-1 - SVC'08 JO17-1 12:30     
28176 Valken'68 JO17-1 - SVC'08 JO17-2 10:00  2e kl 1  
26942 Scheven. JO17-2 - SVC'08 JO17-3 13:00  4e kl 6  
28988 Gr.WII VAC JO15-2 - SVC'08 JO15-1 13:15  1e kl 1  
30871 Wilhelmus JO15-3 - SVC'08 JO15-2 15:30  3e kl 8  
29206 FC Oegstgst JO15-3 - SVC'08 JO15-3 08:30  4e kl 9  
30882 Wilhelmus JO15-5 - SVC'08 JO15-4 11:15  4e kl 22  
60762 HBS JO13-2 - SVC'08 JO13-1 09:45  Hoofdkl B  
33273 SVC'08 JO13-2 - HVV JO13-4 08:30 Stam R. 3e kl 4 3 
69269 SVC'08 JO12-1 - FC Lisse JO12-1 08:30  BE 1 1 1AB 
69274 SVC'08 JO12-2 - SJZ JO12-1 08:30  BE 3 2 4CD 
70485 SEV JO12-1 - SVC'08 JO12-3 09:30  BE 5 7  
67968 Wilhelmus JO11-1 - SVC'08 JO11-1 14:45  BE 1 3  
67436 SVC'08 JO11-2 - Wilhelmus JO11-2 08:30  BE 2 2 4AB 
66472 Haagse Hout JO11-2 - SVC'08 JO11-3 09:30  BE 5 7  
67443 SVC'08 JO11-4 - Quick Steps JO11-3 10:00  BE 5 8 4CD 
50680 SVC'08 JO10-1 - DWO JO10-1 10:00  Hoofdkl B 1C 
50684 SVC'08 JO10-3 - HVV JO10-4 08:30  4e kl 7 2D 
58014 Quick JO9-1 - SVC'08 JO9-1 09:30  Hoofdkl I  
60264 Wilhelmus JO9-3 - SVC'08 JO9-2 11:00  2e kl 15  
78570 RVC Celeritas JO9-4 - SVC'08 JO9-3 09:00  5e kl 35  
59750 SVC'08 JO9-4M - Duindorp sv JO9-2 10:00  7e kl 4 4A 
55806 SVC'08 JO8-1 - WV Kranenb. JO8-2 10:00  Hoofdkl B 1 
55808 SVC'08 JO8-2 - Wilhelmus JO8-2 08:30  1e kl 5 1 
56171 HVV JO8-3 - SVC'08 JO8-3 08:30  3e kl 15  
37955 SVC'08 JO7-1 - DSVP JO7-1 08:30  2e kl 15 1C 
79487 Voorsch.’97 JO7-2 - SVC'08 JO7-2 08:30  2e kl 15  

 SVC'08 Ukkies   10:00    4B 
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Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 5 oktober 2019 

Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
24237 Scheveningen VR1 - SVC'08 VR1 15:00  4e kl 4  
25169 SVC'08 VR2 - Haz. Boys VR2 11:15 Zeeuw A.D. de 5e kl 5 4 
49584 SVC'08 MO15-1 - RKDEO MO15-2 10:00 Dekker G.G. 2e kl 5 2 
53797 SVC'08 MO13-1 - RKDEO MO13-3 11:45 Dekker B. 2e kl 4 2 
34516 SVC'08 MO11-1 - Forum Sport MO11-2 10:00  2e kl 4 1AB 
34541 SVC'08 MO11-2 - Valken'68 MO11-2 08:30  2e kl 2 2AB 

 
Die Haghe Wijndaelerweg, Den Haag 070-3235178 RVC Celeritas Schaapweg 2, Rijswijk  
FC Lisse Spekkelaan, Lisse 0252-413494 Scheveningen Houtrustweg 96, Scheveningen 070-3653131 
FC Oegstgeest De Voscuyl 19, Oegstgeest 071-5171463 SEV Sportparkweg 4, Leidschendam 070-3278972 
Gr.WII VAC Buurtweg 124, Wassenaar 070-5179083 SJZ Nieuweweg 6, Zoeterwoude 071-5801105 
Haagse Hout Vlamenburg 38, Den Haag 070-3851536 Ster de Brinckerinckstraat 20, Den Haag 070-3803751 
HBS Evert Wijtemaweg, Den Haag 070-3681960 UVS Oegstgeesterweg, Leiden 071-5174083 
HVV Van Hogenhoucklaan 37, Den Haag 070-3248361 Valken'68 Duyfraklaan, Valkenburg 071-4013214 
Oosterheem Buytenparklaan 7A, Zoetermeer 079-3238990 Voorschoten'97 Weddeloop 6, Voorschoten 071-5614863 
Quick De Savornin Lohmanlaan 215, DH 070-3680323 Wilhelmus Groene Zoom 2, Leidschendam 070-3866595 
 

Jeugd Wedstrijdprogramma woensdag 9 oktober 2019 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

 SVC'08 JO12-1  Baris Sahin Voetbalschool 19:00    1 
 

Zaalvoetbalprogramma 
Datum Wedstr Wedstrijd Aanv Scheidsr Klasse Lokatie 

ma 30 sep 5518 SEV 3 - SVC'08 1 20:00  5e kl 6 Kastelenring 
ma 7 okt 1552 SVC'08 1 - VUC 1 19:00  5e kl 6 Overbosch 
 


