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Clubblad SVC’08 
   

maandag 7 oktober 2019 Verschijnt 2-wekelijks 12e jaargang no. 4 
      Algemeen bestuur      

Voorzitter Rob de Roo 06-50281169  robderoo@hotmail.com  
Vice-voorzitter Jaap Lolkema 06-81938928  jaaplolkema@ziggo.nl  
Secretaris Rene de Zeeuw 06-44114311  svc08dezeeuw@gmail.com  
Penningmeester Marien de Jong 06-55373805  marien@mariendejong.nl  
Jeugdvoorzitter Karin Knoester 06-53986121  karinknoester@gmail.com  
Technische zaken Robert Jan Waterreus 06-48066309  robertwaterreus@gmail.com  

      Wedstrijdsecretariaat      
Algemeen Arie Harteveld 070-3554230 06-44266005 wedstrijdsecretaris@svc08.nl  
Selectie Teun Mooijman 070-3359729 06-28431659 fam.mooiman@kpnmail.nl  
Lagere senioren 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  
Dames en meiden Patrick Janssen 06-22410462  patrickjanssen75@gmail.com  
Jeugdtoernooien 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  
Scheidsrechtercoördinator Joan Gordijn 070-3203275 06-37606644 joangordijn@casema.nl  

      Jeugdcoördinatoren      
Hoofd jeugdopleidingen 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      
Ukkies Rob de Roo 06-50281169  robderoo@hotmail.com  

      
Lijncoördinatoren      

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

      Jeugdcommissie      
Algemeen/activiteiten Jan Smits 06-53859725  jan@b-critical.nl  
Kleding/materiaal Ria Braham 070-3238067 06-22695052 ria.braham@dhl.com  
Financieel/secretariaat Leny Baak 06-12077167  leny.baak@planet.nl  
Materiaalman Jaap Toet 06-48089709  toet18@zonnet.nl  
Webredactrice Hetty Hamers   hettyoostdam@hotmail.com  

`      Selectiecommissie Robert Jan Waterreus 06-48066309  robertwaterreus@gmail.com  
 André Zweekhorst 06-50607719  azweek@gmail.com  
Elftalcommissie Hans van der Pot 070-3648549 06-54740817 ec@svc08.nl  
Coördinator barpersoneel Ria Braham 070-3238067 06-22695052 ria.braham@dhl.com  
Activiteiten Marco Vredenbregt 06-28271097  mlvredenbregt@gmail.com  
Sponsorcommissie Ferry Zandbergen 070-3514842 06-28023718 manonenfer2001@yahoo.com  
Commerciële commissie Martin Pronk 06-17391157    
Kantinecommissie Ria Braham 070-3238067 06-22695052 ria.braham@dhl.com  
Reglementen en sportiviteit Jan Vos   vossenior@planet.nl  
      Clubhuis Van Brienenlaan 15 070-3242422    
 2244 BP Wassenaar     
      Openingstijden kledingshop woensdag 18:00-19:30, zaterdag 10:00-11:30  
      Clubblad Sjoerd Visser clubblad@svc08.nl  
Webteam Jaap Lolkema webteam@svc08.nl  
SVC’08 TV Pim Markering en Leo van Teijlingen  svc08tv@svc08.nl  
     Contributie 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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Wim Harteveld overleden 
Onverwacht is Wim Harteveld op woensdag 25 september overleden. In de jaren 80 was Wim jeugdtrainer 
bij SV’35. De familie van Wim heeft kenbaar gemaakt dat het de wens van Wim was om zijn uitvaart in 
besloten kring te houden.  
Wij respecteren natuurlijk die wens, maar in overleg met de familie willen wij jullie wel informeren.  
 
Namens SVC’08 wenst het bestuur de familie veel sterkte.  
 
Aankondiging Algemene Ledenvergadering SVC’08  
Hierbij kondigen wij vast aan dat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SVC’08 dit jaar zal 
plaatsvinden op vrijdag 22 november 2019. De aanvangstijd is 20:00 uur en de locatie is zoals gebruikelijk 
de kantine. Naast de gebruikelijke agendapunten komen in deze vergadering twee bijzondere punten op de 
agenda, namelijk: 
 

• Het vrijwilligersbeleid.  
Zoals onlangs op de website is gepubliceerd hebben wij ernstig behoefte aan uitbreiding van het 
scheidsrechter bestand. Maar niet alleen wordt de situatie rondom scheidsrechters precair, dit geldt 
ook voor bijvoorbeeld de schoonmaakploeg voor de kleedkamers en de kantine, de bezetting van de 
commissiekamer op zaterdag, begeleiding van jeugdteams op speeldagen en de bezetting van de 
bar en de keuken op zaterdag en door de week. Verder zijn enkele commissies onderbezet en 
behoeven aanvulling.  
Op het aanmeldingsformulier wordt standaard gevraagd welke vrijwilligerstaak men op zich wil 
nemen en wordt ook aangegeven dat dit geen vrijblijvende vraag is, maar dat het vervullen van een 
vrijwilligerstaak onlosmakelijk is verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging.  
Met andere woorden: op veel plekken in de vereniging “staat het water aan de lippen” en komt de 
continuïteit van het goed functioneren van de vereniging in gevaar. Het bestuur zal dan ook op de 
ALV met een uitgewerkt plan komen om het tij te keren, waarbij het uitvoeren van vrijwilligerstaken 
geen vrijblijvende zaak meer is. Dan gaan we wel doen op een wijze die past bij het huidige 
tijdsgewricht, dus met behulp van de voetbalapp/sportlink en op basis van eigen initiatief van de 
leden (spelende seniorenleden) en ouders van jeugdleden. Kern van het systeem wordt dat de leden 
en de ouders zelf kunnen inschrijven op taken en op de datums/tijdstippen waarop zij die taken 
willen uitvoeren.  
Bij de stukken voor de Algemene Ledervergadering zult u de uitwerking van het plan en de 
consequenties hiervan aantreffen. 

 
• Zonnepanelen 

Vorig jaar heeft de vereniging in samenwerking met de Stichting Oostersportpark fors geïnvesteerd 
in Led verlichting voor de velden 1 en 2. Na een jaar kunnen we constateren dat het rendement op 
deze investering voldoet aan de verwachtingen. Meer hierover in het financiële verslag van de 
penningmeester.  
Inmiddels zijn we in de loop van het afgelopen seizoen in contact getreden met een projectgroep 
van de gemeente Den Haag (“070Energiek”) over de (subsidie) mogelijkheden voor de aanschaf van 
zonnepanelen. De combinatie van twee subsidieregelingen is dusdanig aantrekkelijk dat de 
investeringskosten onder aftrek van de eenmalige subsidie samen met de verwachte 
opbrengst/besparing van energie, de netto investering binnen zeer korte tijd wordt terugverdiend.  
Op basis hiervan heeft het bestuur besloten vooruitlopend op de ALV de subsidie alvast aan te 
vragen. De cijfermatige onderbouwing zal worden gepresenteerd op de ALV.  
Daarbij tekent het bestuur aan dat de netto investering ruim valt binnen de grenzen van artikel 16-
4-I. 

 
Wij hopen u allen te ontmoeten op 22 november 2019! 
 
Het bestuur  
 
Presentatiegids 2019-2020 
Zaterdag 28 september werd de nieuwe presentatiegids van SVC’08 uitgereikt. Het is een goede gewoonte 
dat de Hoofdsponsors van de verschillende afdelingen van de club Senioren (Rederij Groen), Jeugd 
(Makelaardij van der Zwan) en de Dames (Zarautz lunch Café) het eerste exemplaar ontvangen uit handen 
van de voorzitter.  
Naast de presentatiegids ontvingen de hoofdsponsors een foto van de door hun gesponsorde teams. De 
presentatiegids is voor belangstellenden gratis af te halen in de Bestuurskamer/Sponsorhome. 
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UITSLAGEN 
 
zaterdag 28 september 2019  

Senioren  Jeugd  
SVC'08 1 - HVC'10 1 4-2 RKDEO JO19-2 - SVC'08 JO19-1 5-2 
SVC'08 2 - Rijnsb.Boys 3 6-1 SVC'08 JO19-3 - Forum Sport JO19-4 1-4 
DSVP 4 - SVC'08 3 0-0 SVC'08 JO17-1 - Quick JO17-2 3-1 
SVC'08 5 - SEV 4 7-0 SVC'08 JO15-1 - Rijnsb.Boys JO15-1 2-2 
SVC'08 7 - Oosterheem 5 2-2 SVC'08 JO15-2 - Gr.WII VAC JO15-3 5-3 
SVC'08 8 - RCL 11 1-4 SVC'08 JO15-3 - Blauw-Zwart JO15-2 3-2 
Voorschoten'97 13 - SVC'08 9 1-2 SVC'08 JO15-4 - VUC JO15-2 2-2 
RVC Celeritas 4 - SVC'08 10 1-0 SVC'08 JO13-1 - RKAVV JO13-1 3-1 
SVC'08 VE1 - RCL VE1 3-2 Meerburg JO13-4G - SVC'08 JO13-2 4-3 
RCL VE2 - SVC'08 VE2 2-2 HBS JO12-1 - SVC'08 JO12-1 4-3 
SVC'08 VE3 - Loosduinen VE1 4-3 SVC'08 JO12-2 - Meerburg JO12-1 2-9 
Blauw-Zwart VE2 - SVC'08 VE4 6-3 SVC'08 JO12-3 - Wilhelmus JO12-7 6-0 
    SVC'08 JO11-1 - WV Kranenbrg JO11-1 7-4 

Zaal  Gr.WII VAC JO11-2 - SVC'08 JO11-2 2-3 
SVC'08 1 - Sporting Leiden 6 3-10 SVC'08 JO11-3 - VUC JO11-2 6-0 
    SVC'08 JO11-4 - REMO JO11-1 3-2 

Dames/meiden  Forum Sport JO10-1G - SVC'08 JO10-1 4-3 
DSO VR1 - SVC'08 VR2 5-1 VUC JO10-1 - SVC'08 JO10-2 7-3 
DSVP MO15-1 - SVC'08 MO15-1 0-7 Gr.WII VAC JO10-5 - SVC'08 JO10-3 12-7 
Die Haghe MO13-1 - SVC'08 MO13-1 0-6 SVC'08 JO9-1 - Wilhelmus JO9-1 3-8 
DSO MO11-1 - SVC'08 MO11-2 4-0 SVC'08 JO9-2 - Vredenburch JO9-1 2-8 
    Forum Sport JO9-5 - SVC'08 JO9-3 5-5 
Week 39    SVC'08 JO9-4M - Vredenburch JO9-4 4-6 
SVC'08 6 - Sportclub Monster 7 0-4 Forum Sport JO8-1 - SVC'08 JO8-1 16-2 
SVC'08 JO19-2 - SEV JO19-1 1-4 SVC'08 JO8-2 - RKAVV JO8-1 2-8 
SVC'08 JO11-1 - HMC JO11-1 11-1 REMO JO8-1 - SVC'08 JO8-3 12-3 
SVC'08 JO11-3 - RKAVV JO11-3 1-9 SVC'08 JO7-1 - SVC'08 JO7-2 0-0 
SVC'08 JO10-3 - Valken'68 JO10-4M 18-3     
 
zaterdag 5 oktober 2019  

Senioren  Jeugd  
SVC'08 1 - UVS 1 0-1 SVC'08 JO19-1 - Voorsch'97 JO19-3 7-3 
UVS 2 - SVC'08 2 2-3 SVC'08 JO19-2 - Concordia JO19-3 5-0 
SJZ 2 - SVC'08 5 6-0 Valken'68 JO17-1 - SVC'08 JO17-2 6-4 
SVC'08 7 - HPSV 3 2-2 Scheveningen JO17-2 - SVC'08 JO17-3 1-1 
Oosterheem 7 - SVC'08 8 3-6 Gr.WII VAC JO15-2 - SVC'08 JO15-1 0-4 
SVC'08 9 - FC Lisse 14 2-2 Wilhelmus JO15-3 - SVC'08 JO15-2 0-2 
SVC'08 10 - svWassenaar 3 2-3 HBS JO13-2 - SVC'08 JO13-1 5-0 
FC Lisse VE1 - SVC'08 VE2 8-5 SVC'08 JO13-2 - HVV JO13-4 2-2 
Wilhelmus VE1 - SVC'08 VE3 3-0 SVC'08 JO12-1 - FC Lisse JO12-1 2-2 
    SVC'08 JO12-2 - SJZ JO12-1 4-5 
    SEV JO12-1 - SVC'08 JO12-3 8-0 
    Wilhelmus JO11-1 - SVC'08 JO11-1 15-2 
    SVC'08 JO11-2 - Wilhelmus JO11-2 3-5 

Zaal  Haagse Hout JO11-2 - SVC'08 JO11-3 2-7 
SEV 3 - SVC'08 1 9-4 SVC'08 JO11-4 - Quick Steps JO11-3 8-3 
    SVC'08 JO10-1 - DWO JO10-1 6-8 

Dames/meiden  SVC'08 JO10-3 - HVV JO10-4 3-10 
Scheveningen VR1 - SVC'08 VR1 0-3 Quick JO9-1 - SVC'08 JO9-1 6-5 
SVC'08 VR2 - Haz. Boys VR2 2-1 Wilhelmus JO9-3 - SVC'08 JO9-2 8-3 
SVC'08 MO15-1 - RKDEO MO15-2 10-0 RVC Celeritas JO9-4 - SVC'08 JO9-3 2-6 
SVC'08 MO13-1 - RKDEO MO13-3 14-0 SVC'08 JO9-4M - Duindorp sv JO9-2 3-7 
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zaterdag 5 oktober 2019  
Dames/meiden  Jeugd  

SVC'08 MO11-1 - Forum Sp MO11-2 4-2 SVC'08 JO8-1 - WV Kranenburg JO8-2 4-9 
SVC'08 MO11-2 - Valken'68 MO11-2 0-5 SVC'08 JO8-2 - Wilhelmus JO8-2 4-12 
    HVV JO8-3 - SVC'08 JO8-3 11-3 
Week 40    SVC'08 JO7-1 - DSVP JO7-1 24-26 
SVC'08 JO17-3 - Foreholte JO17-5 1-9 Voorschoten'97 JO7-2 - SVC'08 JO7-2 23-10 
 

LEDENMUTATIES 
 
Nieuwe leden 
STXV705, Mick Baak, geb. 31-7-15 
LXMQ37B, Siawash Daqiq, geb. 25-4-96 
SQCQ19J, Thomas van Eden, geb. 25-2-14 
STDX38V, Niels den Haan (ns), geb. 16-5-12 
STYW76D, Mats Ros, geb. 29-9-06 
LYBY70Y, Giorgio Serbanescu, geb. 25-11-96 
 
Opgezegd 
SQWW59V, Rob Miles 
 
Van spelend naar niet-spelend lid 
MCZJ21A, Youri Turfboer 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN 
 
SVC’08 1 - HVC’10 1, uitslag 4-2 (dd 28/9) 
SVC’08 legt basis voor overwinning in eerste helft. 
HVC’10 is een tegenstander die SVC’08 niet echt ligt. Met uitzondering van het afgelopen seizoen toen 
SVC’08 van een uitgebluste ploeg met 4-0 won zijn de statistieken zwaar in het voordeel van de ploeg uit 
Hoek van Holland. De wedstrijd gold dus als een testcase voor beide ploegen die vorige week beide van een 
lastige tegenstander wonnen.  
Om kwart voor drie werd er onder leiding van scheidsrechter Takacs ietwat verlaat afgetrapt. Voor SVC’08 
kwamen dezelfde mensen in het veld als vorige week in Berkel. In tegenstelling tot vorige week trof SVC’08 
nu een voetballende ploeg tegenover zich die geenszins van plan was om zich te verstoppen. Omdat SVC’08 
ook aanvallen hoog in het vaandel heeft staan ontspon zich er een leuke open wedstrijd. In de twaalfde 
minuut ontstond het eerste gevaar aan HVC’10 kant, een vrije trap van Fabian Toet belandde op de paal. In 
die periode was SVC’08 wel de gevaarlijkere ploeg met de snelle en beweeglijke spitsen Mike de Niet en 
Salaheddine el Mhamdi, kortweg Sala genoemd.  
Laatst genoemde lijkt zich steeds meer op zijn gemak te voelen en liet vanmiddag zien dat hij een aanwinst 
is voor SVC’08.  
In de vierentwintigste minuut zette Fabian Toet met een schitterende steekpass Mike de Niet alleen voor de 
keeper en die rondde zeer bekaam af (1-0).  
Direct na deze goal liet doelman Vincent Madern zich vervangen vanwege een liesblessure. Zijn vervanger 
Tom van der Spek stond koud in het doel of hij werd verrast door een hoge bal van een eigen verdediger die 
over hem heen ging en in het doel verdween (2-0). Dit was wel een dreun voor HVC’10 dat in het veld zeker 
niet de mindere was maar SVC’08 was simpelweg doeltreffender en had zoals je dat zegt de wind mee. En 
toen in de drieëndertigste minuut SVC’08 via Sala verder uitliep naar 3-0 leek de wedstrijd gespeeld. Voor 
HVC’10 was het zaak om tot de rust geen verdere schade op te lopen en het hield de poort gesloten tot het 
rustsignaal.  
Direct na het beginsignaal van de tweede helft leek SVC’08 de wedstrijd in het slot te gooien maar de paal 
stond een snel doelpunt in de weg. En het was juist HVC’10 dat snel scoorde. In de éénenvijftigste minuut 
bracht invaller Dave Kram de stand op 3-1. Uit deze treffer putte HVC’10 moed en SVC’08 ging slordiger 
spelen. En toen HVC’10 in de zeventigste minuut vanuit een snel genomen vrije trap, waarbij de SVC’08 
verdedigers stonden te slapen, op 3-2 kwam door opnieuw Dave Kram werd het weer een echte wedstrijd 
waarin SVC’08 het zwaar te verduren kreeg. De wissels van Fabian Toet en Thomas Hughes voor Jack Uzgu 
en Liam de Ruiter deden SVC’08 geen goed. De balans op het middenveld was ver te zoeken en HVC’10 
onder aanvoering van Kyrill Slutskyy en Dave Kram rook bloed. Het voordeel voor SVC’08’10 was dat HVC’10 
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achterin ook steeds meer ruimte weg moest geven en dat er dan altijd wel een moment komt waarin Mike 
de Niet de verdedigers te snel af is.  
En zo werd de wedstrijd ook beslist. Bij een uitval gaf Liam de Ruiter de bal tijdig af op Mike de Niet die niet 
zelfzuchtig was en de bal aflegde op Clay Hoekstra die net als vorige week in Berkel als invaller met een 
doelpunt zijn waarde kon bewijzen (4-2).  
SVC’08 maakte het zich na een goede eerste helft onnodig moeilijk en werd met de neus op de feiten 
gedrukt van het gevaar dat als men even de teugels laat vieren het zeer kwetsbaar is.  
 
SVC’08 1 - UVS 1, uitslag 0-1 (dd 5/10) 
UVS gelukkigste in teleurstellend duel.  
Er werd veel verwacht van de wedstrijd tussen SVC’08 en UVS gezien de historie tussen beide teams. Maar 
waar vorig seizoen in de onderlinge duels de vonken er nog vanaf spatte was het dit keer een matte 
schaakpartij die in remise leek te eindigen. Maar één verdedigingsfoutje kostte SVC’08 de kop. Fabian Toet 
lijkt geen goede match te hebben met UVS. Vorig seizoen was een blessure bij hem aanleiding tot het 
staken van de wedstrijd en dit jaar werd hij buiten de basis gelaten omdat hij niet op tijd bij de wedstrijd 
bespreking was.  
Voor hem in de plaats speelde Colin de Ruiter wat toch een heel ander type speler is en veel invloed had op 
de speelstijl van SVC’08.  
UVS dat een wat aarzelende start had van het seizoen met een nederlaag tegen RCL en een nipte 
overwinning op Kagia bleek over een uitstekend voetballende ploeg te beschikken. Het hield de bal goed in 
de ploeg en de linies aangesloten.  
Het enige dat je de ploeg kan verwijten is dat het tempo erg laag ligt en dat iedere aanval stokt bij het 
strafschopgebied van de tegenstander.  
Aan SVC’08 zijde een zelfde beeld de bal werd veelvuldig rond gespeeld en er zat totaal geen diepte in het 
spel. De angst voor een tegendoelpunt leek bij beide ploegen te overheersen. Een vrije trap van SVC’08 die 
door een verdediger van de lijn werd gekopt was het enige opwindende moment in de eerste helft dat ik me 
kan herinneren.  
Na de bloedeloze eerste helft was er de hoop op meer spektakel in de tweede helft. De SVC’08 supporters 
verwachtten de komst van Fabian Toet en met hem meer aanvoer naar de spitsen. Maar trainer Jeffrey 
Frijters hield de langslaper op de bank en strafte hiermee niet alleen de speler maar ook de gehele ploeg.  
Aan het spelbeeld veranderde namelijk niets. UVS had veelal de bal en speelde die rustig rond en SVC’08 
was niet bij machte om de spitsen in kansrijke positie te krijgen. Het enige gevaarlijke moment was een 
mislukte voorzet van Jeffrey van der Meer die door keeper Niels van den Burg ternauwernood over de lat 
werd getikt.  
Diep in de tweede helft kwam UVS op voorsprong. Na een verre uittrap na een onderschepping van keeper 
Niels van de Burg liepen Patrick Bos en Frans Tetteroo elkaar in de weg. Adema leek de kans nog om zeep 
te helpen maar invaller Thom de Vries was er als de kippen bij om de bal alsnog in te tikken.  
Hiermee had UVS wat het wilde en hield de gelederen gesloten en was SVC’08 ondanks het inbrengen van 
Stephen de Ruiter en Fabian Toet in het laatste kwartier niet bij machte om de gelijkmaker af te dwingen.  
 
SVC’08 2 - Rijnsburgse Boys 3, uitslag 5-1 (3-0) (dd 28/9) 
SVC’08 2 kent goede competitiestart.  
Voor SVC’08 2 zat de voorbereiding er dan eindelijk op. Met wisselende, veelal positieve resultaten kan men 
terugkijken op een geslaagde voorbereiding. Feitelijk werd de voorbereiding vorige week al beëindigd, maar 
moest SVC’08 2 een weekje geduld hebben vanwege de uitgestelde uitwedstrijd bij Katwijk 3 ivm de 
Katwijkse derby. Voor tegenstander Rijnsburgse Boys 3 was de competitie vorige week wel al gestart. Met 
een klinkende 6-2 zege op nieuwkomer VVSB 2 was RB 3 direct koploper in de reserve 2e klasse. Dat bleek 
achteraf vooral in het voordeel van SVC’08, en in het nadeel van RB 3. Weliswaar was de start nog voor de 
bezoekers, maar daarna was SVC’08 de ploeg die het wedstrijdbeeld bepaalde, en zich moeiteloos naar een 
klinkende zege speelde.  
Na een rommelige aanloop zonder W-up konden we om 12.15 uur dan eindelijk beginnen. De openingsfase 
was er 1 van aftasten, waarbij de bezoekers voor het eerste gevaar zorgde. Na een steekpass achter de 
verdediging kwam de aanvaller oog in oog met keeper Davey Oort, maar verdween de inzet net naast het 
doel. Het moment van onachtzaamheid en desorganisatie in de achterhoede van SVC’08 bleek een ''wake-up 
call''. Vanaf dit moment stond de SVC’08 verdediging z'n mannetje en werden de bezoekers niet of 
nauwelijks meer gevaarlijk. Tevens kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd. De opbouw werd meer en 
meer gespeeld en met verzorgd voetbal zocht SVC’08 de aanval op het natgeregende, en dus snelle 
kunstgras. Na 19 minuten leidde het overwicht tot de openingstreffer; linksback Patrick kwam opstomen, 
passeerde op de achterlijn z'n tegenstander en legde de bal goed bij de 1e paal neer, waar spits Mark met 
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een technisch hoogstandje de bal achter het standbeen in het doel schoot. Amper 2 minuten later kon de 
ook de 2-0 op het scorebord worden bijgeschreven toen Stephen op rechts werd gelanceerd, de bal 
nauwkeurig voorgaf, en Mark geboden kans kundig benutte. 2 behoorlijke tikken voor de bezoekers in een 
korte tijd. De bezoekers waren hierna niet of nauwelijks meer in staat een vuist te maken. SVC’08 
controleerde de wedstrijd, dicteerde het tempo en speelde zich vaak kundig onder de druk van de 
tegenstander uit. Nadat eerst Stephen voorlangs volleerde, na een knappe combinatie met Ferry, was het 
Gio die vlak voor rust de 3-0 binnen schoot na uitstekende voorbereidend werk van Bart.  
Na rust, met 2 noodgedwongen wissels (Colin verving Jack, en Mike Spits verving Rijn) was SVC’08 ook in de 
2e helft scherp. Het enthousiasme en de drive om een grote uitslag neer te zetten ging echter ten koste van 
de kwaliteit van het spel. Er sloop slordigheid in het spel van SVC’08. Daarbij moet gezegd, dat de bezoekers 
geen moment de intentie toonde om de wedstrijd nog om te draaien, waardoor de wedstrijd zonder veel 
spanning verliep. Toch kreeg RB een levenslijn toegeworpen door SVC’08, toen Gio diep op eigen helft aan 
de zijlijn een onnodige overtreding beging. De daaropvolgende vrije trap werd door de lange spits achter 
keeper Davey Oort gekopt. Het teken dat er wellicht toch nog wat te halen viel. Een korte fase van 
overwicht en druk van RB volgde, waarin keeper Davey Oort een uitstekende wedstrijd bekroonde met een 
fantastische redding op de doellijn. SVC’08 wisselde nog eenmaal en bracht Pim Markering in de ploeg voor 
Patrick. SVC’08 rechtte de rug en gooide het duel in de 82e minuut in het slot, toen invaller Saad 
Rahmouhne, niet voor de 1e keer, zijn tegenstander passeerde en de bal voorgaf. Stephen tikte de bal 
handig naar de vrijstaande Gio die met zijn 2e treffer van de middag de wedstrijd in het slot gooide. Het 
verzet van de bezoekers was hiermee volledig verdwenen, en SVC’08 speelde de wedstrijd rustig uit. 3 
minuten na de 4-1 pikte Stephen in de 85e minuut zijn doelpunt mee, door een voorzet van Yannick, na een 
prima rush over de rechterkant, in het lege doel te koppen.  
En dus wint SVC’08 de openingswedstrijd van de competitie, in eigen huis, met klinkende cijfers van 
Rijnsburgse Boys 3. Volgende week wacht voor SVC’08 2 de uitwedstrijd bij UVS 2, dat nieuw is in deze 2e 
klasse en dit weekend onderuit ging bij Quick Boys 4.  
 
RCL VE2 - SVC’08 VE2, uitslag 2-2 (dd 28/9) 
Op een regenachtig en winderige zaterdag trad SVC’08 VE2 aan tegen RCL VE1. Het was weer schrapen om 
genoeg spelers op de been te krijgen. Uiteindelijk waren er 14 spelers dankzij de komst van een jongere en 
snellere versie van Hans en een verbeterde versie van Nico, onze Nico 2. 0 
Deze vele wisselingen hadden in de eerste helft nog niet het gewenste effect. Geklungel achterin en niet 
meelopen met je man zorgde voor de 2-0 achterstand bij rust. SVC’08 was ondanks slordig spel niet 
kansloos in de eerste helft. Martijn miste één op één met de keeper en Bert kopte een loepzuivere voorzet 
van Sebas nipt over. RCL had er evenveel missers tegenover staan. Nico2.0 greep twee keer adequaat in 
anders had de achterstand nog veel groter geweest.  
Na de rust was alles anders. Nadat het geloof weg was geëbd bij het team nam Aad het woord. Hij wist de 
aandacht te trekken door met zijn hoofd tegen de hangers in de kleedkamer aan te beuken. Dit werkte want 
iedereen keek naar Aad, hij keek rond in de kleedkamer en kwam met de motiverende woorden: “Wij gaan 
hier niet verliezen!” 
SVC’08 begon een stuk beter aan de tweede helft, met de motiverende woorden van Aad bij iedereen in het 
achterhoofd ging de bal makkelijker rond dan in de eerste helft. Spelers speelden de vrijstaande man aan in 
plaats van de moeilijkste oplossing te zoeken. Hierdoor kwam er veel meer rust in het spel en moest RCL 
achter SVC’08 aan terwijl dit in de eerste helft veelal andersom was.  
Na ruim een kwartier in de tweede helft kwam de verdiende aansluitingstreffer. Wederom was het Aad die 
het voortouw nam. Na een balletje terug van Berend was het motivator Aad die een schitterende voorzet 
afleverde op de bij de tweede paal ingestormde Kees. Kees nam de bal ineens op zijn slof in de verre hoek, 
1-2! 
10 minuten voor tijd kwam daar ook de 2-2. Het was Sebas die zichzelf vrijspeelde op rand strafschopgebied 
en de bal bekeken binnen krulde.  
Dit is de derde keer dat SVC’08 zichzelf knap terug knokt na een achterstand bij rust. De eerste 2 keer 
wisten ze het punt niet vast te houden, nu wel. Met de motiverende woorden van Aad nog in hun 
achterhoofd stond de achterhoede als een huis. RCL zette vol druk maar de sterke verdediging van SVC’08 
gaf niks meer weg waardoor SVC’08 op karakter en vooral dankzij Aad een verdiend punt over heeft 
gehouden aan de wedstrijd in Leiderdorp.  
 
FC Lisse VE2 - SVC’08 VE2, uitslag 8-5 (5-4) (dd 5/10) 
Het was een schitterende nazomerse zaterdag, zacht weer, lekker zonnetje, nat veld en de tank en Galahad 
zijn aanwezig als invallers. Alle ingrediënten zijn er voor een geweldige voetbalzaterdag.  
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Over de wedstrijd kunnen we kort zijn. Gallahad met een hattrick, de tank pikte zijn goaltje mee en Tini 
scoorde de mooiste goal van de middag met een schitterende kopbal.  
Voor de rest quoten we de bekende 21e-eeuwse filosoof Kees Dekker: Het was Kwalitatief Uitermate 
Teleurstellen.  
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD 
 
DSO VR1 - SVC’08 VR2, uitslag 5-1 (dd 28/9) 
Vandaag was het dan eindelijk zover, wij mochten onze 1e competitiewedstrijd gaan spelen. Vorige week 
was de 1e competitiewedstrijd door KSD helaas gecanceld. De week ervoor hadden wij KSD nog met 5-0 
verslagen in de beker. Deze wedstrijd zal hoogstwaarschijnlijk ergens in november ingehaald gaan worden.  
Het weer zat ons vandaag niet mee, het kwam een aantal keren met bakken uit de lucht vallen. De wind 
leek af en toe wel windkracht 12 te bereiken en het was echt een knollenveld. Wij hadden gelukkig wel 4 
wissels op de bank zitten. Ook mocht Michelle na een lange blessure weer meedoen en "nieuwe" Michelle 
speelde ook haar eerste wedstrijd. Ook Tess mocht na haar rugblessure weer voetballen en Mara kon ook 
het veld weer onveilig maken na haar knieblessure. Wij begonnen dus vol goede moed aan de wedstrijd.  
De 1e helft hadden wij erg veel moeite om alles goed neer te zetten. De tegenpartij had een snelle 
voorhoede en zij kwamen er continu doorheen. Doordat zij wind mee hadden en wij niet goed stonden, 
stond het in de eerste 30 minuten van de 1e helft dan ook al snel 5-0. Niet om over naar huis te schrijven, 
maar wij gaven dan ook zeker niet op. De laatste 15 minuten hadden wij nog een aantal goede acties en 
kansen, maar het geluk hadden wij niet mee.  
Na 45 minuten gingen wij allemaal zeiknat naar de kleedkamer voor een peptalk van Jeroen en Deb. Het 
was duidelijk wat wij moesten doen. De kopjes gingen weer allemaal omhoog en wij zouden dan ook zeker 
niet opgeven. Het liefst zoveel mogelijk doelpunten maken, maar in ieder geval geen tegendoelpunten 
incasseren. De wedstrijd was dus zeker nog niet gespeeld en wij weten inmiddels wat wij kunnen. Achterin 
stond alles goed dicht. Carleen had nog een aantal mooie reddingen. Het middenveld stond beter en ook de 
voorhoede vocht, waardoor er een aantal mooie acties en kansen kwamen. Een mooi afstand schot van 
Hanna, ging dan ook het doel in. Zeer verdiend. Daarna hadden wij nog een vrije trap, maar helaas was 
Quirine nog met haar hoofd bij het latje trappen van de trainingen. De kansen bleven zich voordoen, maar 
helaas kregen wij de bal niet in het goal.  
Vlak voor het einde was een van de speelsters van DSO nog zo vriendelijk om met een grote grijns, Syl een 
klap in haar gezicht te verkopen. Dit allemaal omdat haar shirtje even vastgehouden werd. Dit waren vast 
frustraties omdat zij, Syl haar acties niet kon handelen; ). De scheids beweerde dat het écht écht per 
ongeluk was en gaf de vrije trap dan ook aan DSO. Vol ongeloof ging het spel nog een aantal minuten 
verder. Vlak daarna was het eindsignaal.  
De 1e helft hebben wij dik verloren, maar de 2e helft hebben wij met 0-1 gewonnen. Het zit er zeker in, 
acties, 1/2tjes, elkaar steeds beter vinden en strijdlust; wij kunnen écht voetballen met zijn allen. Het verlies 
van 1-5, gaan wij komende wedstrijden zeker goed maken. Wij hebben uiteindelijk gestreden als team en ik 
weet zeker dat wij met deze strijdlust verder kunnen komen in de competitie. Ik ben trots op ons team en ik 
weet zeker dat wij onszelf en elkaar nog véél trotser gaan maken de komende wedstrijden. Helden! 
 
Verslag door Quirine/Kiwi 
 
Die Haghe MO13-1 - SVC’08 MO13-1, uitslag 0-6 (dd 28/9) 
Het was een zaterdagmorgen met veel regen. Maar de meiden van SVC’08 MO13-1 mochten wel heerlijk het 
veld op. Toen we net buiten waren voor de warming up 
kwam de regen naar beneden, dat werd alleen maar meer. De meiden zijn uiteindelijk even gaan schuilen 
voor de regen. Gelukkig was het wel droog toen de wedstrijd begon. We begonnen goed en kwamen na 6 
minuten al op voorsprong door Maaike die deze wedstrijd in de spits startte.  
Die Haghe kwam niet echt in het spel voor, dat kwam door het goede spel van de meiden van SVC’08. Na 13 
minuten werd het 0-2. Doelpunt kwam ook deze keer van Maaike die heel goed haar tegenstanders te slim 
af was. Niet veel later kwam onze versterking van de MO11-1 in het veld:-Yeslynne en Milou. Die Haghe 
kwam af en toe steeds meer op onze helft maar Dunja en Lara zorgden er voor dat Die Haghe er maar niet 
door kwam. Op 1 keer na, toen moest onze keepster Evy even in actie komen. Dat deed ze heel goed want 
er kwam geen doelpunt. Vlak voor rust wisten we de voorsprong nog uit te breiden naar 0-3: doelpunt 
kwam dit keer van Quinty met een mooi schot op het doel. Niet veel later werd het 0-4, dit keer was het 
Maaike die het net weer wist te vinden. Niet veel later was het de scheidsrechter die floot voor de rust.  
Na wat kleine omzettingen in de opstelling gingen we weer goed de 2e helft in.  
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De meiden bleven goed spelen, we kregen weer veel kansen op een doelpunt maar de keepster van Die 
Haghe wilde daar niet aan meewerken, dus het bleef nog even 0-4. Het duurde tot 23 ste minuut in de 2e 
helft voordat we het net wisten te vinden; weer was het Maaike die de bal in het doel schoot, en nog geen 3 
minuten later was het voor de 5e keer deze wedstrijd dat Maaike het net wist te vinden. De meiden hebben 
deze weer een goede wedstijd gespeeld, want zij zijn na 3 bekerwedstrijden en 2 competitiewedstrijden nog 
altijd ongeslagen.  
Voor de rest willen wij Yeslynne en Milou bedanken voor het meedoen: jullie speelden een goede wedstrijd.  
 
Groet, een trotse trainer 
 
SVC’08 MO11-1 - Forum Sport MO11-2, uitslag 4-2 (dd 5/10) 
Het is 5 oktober en we spelen tegen Forum Sport. 
We starten met een heerlijk opkomend zonnetje. Helaas is vandaag Luna geblesseerd aan haar vinger en 
Faye vervangt haar en we hebben nog meer invallers Maria en Dieuwertje. We krijgen leuke kansjes en het 
eerste doelpunt valt al vroeg in de wedstrijd: doelpunt Evy. Het gaat over en weer een leuke wedstrijd om 
naar te kijken. We spelen nu meer op de helft van de tegenstanders en we komen dichterbij we krijgen een 
corner tegen maar die wordt heel goed weg gekopt door Maria waardoor wij er weer uit konden. Yeslynne 
neemt de bal mee en schiet naar Evy we raakte de bal kwijt en de scheids floot voor rust. De tweede helft 
begon en er viel een eigen doelpunt de stand werd 2-0 voor SVC’08 door een goed ingebrachte bal van 
Lena. Met een mooie bal van Maria op Fay wordt het 3-0 maar dan komt de tegenpartij terug bij het goal en 
dan hebben we Faye en die pakt de bal in haar handen. Wat werkt het team hard en komen er goed 
doorheen en krijgen leuke kansen met een schot van Milou maar net naast en de tegenstanders komen weer 
dichtbij met een schot van Yeslynne maar helaas in eigen goal dat maakt de stand 3-1. Maar de bal is rond 
en rolt weer de andere kant op en wordt 4-1 door Nikki en rolt weer door in de voeten van de tegenstander 
en wordt 4-2 en dat was ook de eindstand. Trots op de meiden. 
 
DSO MO11-1 - SVC’08 MO11-2, uitslag 4-0 (dd 28/9) 
We zijn van start gegaan, 16 meiden op een zonnig veld. Het eerste schot op doel van DSO kwam na een 
paar minuten. Stella en Milou stonden goed te verdedigen en Suus hield de bal uit doel. We gaan gelijk op. 
1-0. . na een aantal schoten op doel die er niet in gingen. De meiden Feline, Jill, Stella, Milou staan lekker 
over te spelen op de helft van DSO. Maar een uitbreek van DSO, schot op doel maar gehouden door Suus. 
Hè... en nu toch een doelpunt 2-0. Kom op meiden! 
Corner door Jasmijn, paar minuten nog, zet ‘m op. De meiden komen er niet doorheen. DSO breekt uit: 3-0, 
jammer. Nikki, invalster, houdt nog een bal goed tegen. Rust. 
Alweer even aan het voetballen. Een aanval op het doel van DSO en een redding van Suus. Lais staat lekker 
te verdedigen. Zojuist een aanval van Celes maar deze werd gestopt door DSO. De meiden van DSO zetten 
druk op onze helft. Maar door onder andere, Milou, Nikkie en Dieuwertje wordt er goed verdedigd. Op het 
eind zijn de meiden van DSO toch sterker en weten door onze verdediging geen te komen, 4-0. Hierbij blijft 
het. Er is afgefloten. Goed gespeeld dames, goed weerstand geboden! 
Suus en Milou zijn speelsters van de week bij de MO11-2. Samen hebben ze keihard gewerkt. Goede ballen 
afgepakt en goed samengespeeld! 
 
SVC’08 MO11-2 - Valken'68 MO11-2, uitslag 0-5 (dd 5/10) 
Het was koud vanochtend toen de meiden gingen spelen zon probeerde door te komen maar lukte niet 
helemaal. Maar ook als het koud is hebben de meiden al lol met het opwarmen. SVC’08 mag beginnen, bij 
meiden tegenpartij zitten een aantal grote tussen. Maar de onze zijn goed bezig, Lais is meteen goed aan 
het aanvallen. We hebben veel balbezit, maar nog geen kans gehad om te scoren. Oeps, Valken’68 breekt 
ineens snel door maar gelukkig op de paal. Intrap voor Valken’68 die goed doorspelen, weer een trap op 
onze goal maar Suus heeft een mooie redding gedaan. Jill staat klaar en is de 1ste wissel en we hebben Fay 
als inval, weer een super stop van onze keep. Dan na een corner 1ste doelpunt voor Valken’68 0-1 tegen. 
Het gaat redelijk gelijk op maar Valken’68 is toch soms iets te sterk. Jill is goed aan het verdedigen en 
Jasmijn staat goed aan te vallen. Ze staan nu met zijn alle heel lang te pinkelen op het middenveld, voordat 
Valken’68 weer een aanval kan doen. Maar weer stuiten ze op Suus die de bal tegen kan houden, top 
gedaan. Alix-Anne speel een hele mooie bal af aan de rechter kant die Evi goed doorspeelt. Maar ze komen 
er maar niet doorheen. Valken’68 scoort weer 0-2 onze meiden blijven heel erg hun best doen en gaan 
gewoon door. Dan weer een aanzet van Milou via Lais naar Evy, dit zag er echt heel goed uit maar helaas 
Valken’68 stopt de doortrap naar hun doel. Feline en Stella staan goed te verdedigen, Lais nu wissel. Rust: 
de meiden balen. 
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Trainers geven een peptalk en de meiden gaan vol motivatie weer het veld op. Nu Stella in het doel, Suus 
wilde ook nog in het veld spelen. Meteen veel druk van SVC’08 op Valken’68, maar Valken’68 is te snel weer 
door en het is 0-3. Maar SVC’08 laat zich niet kennen en gaan er voor, mooie doorbraak van Evy. Het is net 
of er een onzichtbaar net voor het doel van Valken’68 zit, wat SVC’08 ook probeert de bal gaat er niet in. 
Hier komt Dieuwertje ze gaat ervoor, maar dan komt Valken’68 en blijven een beetje voor ons goal bezig. 
Break nog even snel een opkikker voor SVC’08 en dan laatste deel in. Eerst gebeurt er niet veel beetje over 
een weer spelen en dan ineens is het 0-4. Onze meiden zijn bikkels en laten zich niet kennen. Het lijkt wel of 
ze de laatste 10 minuten ineens weer peper hebben en zijn alleen maar voor het doel van Valken’68. Maar 
wat ze ook proberen de bal wil er niet in. SVC’08 rent het hele veld over Stelle houdt weer een bal, Lais 
staan vrij speelt door naar Feline dan door naar Jasmijn. Dan toch weer een doelpunt van Valken’68 0-5. 
Hier blijft het gelukkig bij, want SVC’08 blijft aanvallen maar het lukt gewoon niet om te scoren deze 
wedstrijd. Wel groeien ze steeds meer en ook aan het einde van de wedstrijd lopen ze nog het hele veld 
over. Ze hebben vandaag echt heel goed gespeeld. Einde wedstrijd. Nu lekker douche en warm worden. 
Jasmijn is speler van de dag, die heeft deze wedstrijd zoveel gerend. 
 
SVC’08 JO9-4M - Vredenburch JO9-4, uitslag 4-6 (dd 28/9) 
Meiden starten prima, gaan er vol voor, starten fel. Tess Baak is aanvoerder vandaag. Al snel maakt Maria 1-
0. De wedstrijd gaat gelijk op, maar de dames komen niet in de problemen. Vlak voor de eerst pauze 
schrokken we allemaal toen Maria even pijn had, maar gelukkig viel het mee. Na een mooie voorzet van 
Dewi maakte Maria 2-0. Helaas maakte Voorschoten snel 2-1 en daarna zelfs 2-2. Later bleek dat dat kwam 
door een extra man in het veld. Vlak voor rust werd het nog 2-3... En dat is ook de ruststand.  
Na rust kwamen we door Maria snel op 3-3 en zelfs op 4-3! De meiden hadden de overhand. Faye keepte 
weer geweldig en we verdedigden goed met elkaar. Helaas kregen we toch nog wat doelpunten tegen 
waardoor we met 6-4 verloren.  Maar de meiden hebben erg goed gespeeld! Mirthe was de terechte speler 
van de week, gefeliciteerd! Deze week weer trainen en dan volgende week weer vol gas! 
 
SVC’08 JO9-4M - Duindorp sv JO9-2, uitslag 3-7 (dd 5/10) 
The game started with several opportunities missed by SVC’08, good passing. Maria got very close to the 
goal several times but the adversary was the first to score 2 goals. Aimee and Tess neutralized middlefield 
opponents and Jade solid in the back made passes to attack. The opponent were strong at the part of the 
game an managed to score 3 more goals. Second half started twith good defensive actions fron Hannah and 
Tess clearing adversary attacks. Jade was kept making good passes to Maria and Dewi had more chances 
against a very good keeper. Mirte and Milou helped neutralized opponents attack and made really good 
passes. Faye was solid in the defense and made really nice long passes forward. After taking 2 more goal 
the girls never gave up and the effort of trying to get to the goal was rewarded closed to end with 3 goals-2 
goals from Maria and 1 from Dewi.  
Well played.  
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

Senioren Wedstrijdprogramma dinsdag 8 oktober 2019 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
vriendsch Quick Steps 1 - SVC'08 1 20:00     

 
Quick Steps Nijkerklaan, Den Haag 070-3635050    
 

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

27573 SVC'08 JO17-2 - Wilhelmus JO17-2 20:00 Hoeven H. vd 2e kl 1 1 
vriendsch SVC'08 JO12-1 - Baris Sahin Voetbalschool 19:00    1 

 
Dames Wedstrijdprogramma woensdag 9 oktober 2019 

Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
24673 LYRA VR2 - SVC'08 VR1 20:00  4e kl 4  

 
LYRA Veilingweg 26, De Lier 0174-513677    
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Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 12 oktober 2019 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

19200 RCL 1 - SVC'08 1 14:30 M.M. de Witte 2e kl C  
22202 SVC'08 2 - Kagia 2 11:30 R. Dekker 2e kl A 1 
47500 Concordia 1 - SVC'08 3 17:30  4e kl 7  
78186 SVC'08 5 - ARC 6 13:30 Zonderop M.N. 4e kl 3 1 
42685 SVC'08 6 - Vitesse Delft 5 15:00  6e kl 8 2 
42367 Sporting Leiden 4 - SVC'08 7 12:00  6e kl 4  
42710 SVC'08 8 - Wilhelmus 5 13:15 Teylingen L.H. v 8e kl 4 4 
42044 Rijnsb.Boys 12 - SVC'08 9 16:15  8e kl 3  
46691 Wilhelmus 6 - SVC'08 10 12:15  8e kl 9  
61502 DSVP VE1 - SVC'08 VE1 15:00  1e kl 2  
61762 SVC'08 VE2 - Moerkapelle VE1 15:15 Bangoer A. 2e kl 1 4 
61776 SVC'08 VE3 - Duindorp sv VE1 15:45 Visser S.B. 2e kl 2 3 
62441 TAC'90 VE5 - SVC'08 VE4 12:00  3e kl 6  

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 12 oktober 2019 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

36501 svWassenaar JO19-1 - SVC'08 JO19-1 14:30  1e kl 1  
35805 RKDEO JO19-3 - SVC'08 JO19-2 14:00  3e kl 4  
27565 SVC'08 JO17-1 - DOSR JO17-1 13:00 Roeleveld S. 1e kl 1 2 
27574 SVC'08 JO17-2 - Teylingen JO17-1 10:15 Hoeven H. vd 2e kl 1 3 
27885 SVC'08 JO17-3 - HVV JO17-5 12:00 Taal N. 4e kl 6 3 
30362 SVC'08 JO15-1 - Blauw-Zwart JO15-1 11:15 Es K.F. v 1e kl 1 2 
30368 SVC'08 JO15-2 - RKAVV JO15-2 11:30 Buitenhek R.A. 3e kl 8 4 
30373 SVC'08 JO15-3 - DoCoS JO15-2 08:30 Rog L. 4e kl 9 3 
31180 SVC'08 JO15-4 - Semper Alt JO15-3 09:45 Hamers L. 4e kl 22 4 
60946 SVC'08 JO13-1 - Verburch JO13-1 09:45 M. Hoek Hoofdkl B 1 
69151 Gr.WII VAC JO12-1 - SVC'08 JO12-1 09:45  BE 1 1  
69101 DSO JO12-2 - SVC'08 JO12-2 09:45  BE 3 2  
69277 SVC'08 JO12-3 - Leidschenvn JO12-6 09:45  BE 5 7 2 
67433 SVC'08 JO11-1 - HVV JO11-1 09:45  BE 1 3 2 
67337 VUC JO11-1 - SVC'08 JO11-2 10:30  BE 2 2  
67440 SVC'08 JO11-3 - Wilhelmus JO11-6 08:30  BE 5 7 2 
67555 Forum Sport JO11-4 - SVC'08 JO11-4 08:30  BE 5 8  
51043 Blauw-Zwart JO10-1 - SVC'08 JO10-1 10:00  Hoofdkl B  
50525 Gr.WII VAC JO10-2 - SVC'08 JO10-2 08:30  2e kl 3  
51723 Meerburg JO10-9 - SVC'08 JO10-3 09:45  4e kl 7  
59738 SVC'08 JO9-1 - HVV JO9-1 08:30  Hoofdkl I 1 
59742 SVC'08 JO9-2 - HVV JO9-3 08:30  2e kl 15 1 
59745 SVC'08 JO9-3 - HVV JO9-8 08:30  5e kl 35 2 
58188 ROAC JO9-2 - SVC'08 JO9-4M 08:45  7e kl 4  
56147 HVV JO8-1 - SVC'08 JO8-1 08:30  Hoofdkl B  
78868 Floreant JO8-1 - SVC'08 JO8-2 08:30  1e kl 5  
55811 SVC'08 JO8-3 - VUC JO8-1 08:30  3e kl 15 1 
38101 Nootdorp JO7-1 - SVC'08 JO7-1 08:30  2e kl 15  
37959 SVC'08 JO7-2 - Leidschenvn JO7-2 08:30  2e kl 15 1 

 SVC'08 Ukkies   08:30    2 
Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 12 oktober 2019 

Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
24294 SVC'08 VR1 - MVV '27 VR1 13:45 Dekker B. 4e kl 4 3 
25243 DoCoS VR3 - SVC'08 VR2 10:15 Weijdema R. 5e kl 5  
49566 Laakkwart. MO15-1 - SVC'08 MO15-1 10:00  2e kl 5  
53510 RKAVV MO13-1 - SVC'08 MO13-1 10:00 Woude J. v de 2e kl 4  
34802 Quick Boys MO11-4 - SVC'08 MO11-1 08:30  2e kl 4  
34408 Oegstgeest MO11-2 - SVC'08 MO11-2 13:00  2e kl 2  



Clubblad 4, maandag 7 oktober 2019  11/11 

 
Blauw-Zwart Dr. Mansveltkade, Wassenaar 070-5115385 Nootdorp de Poort 8, Nootdorp 015-3109726 
Concordia Brasserskade 216, Delft 015-2126600 Quick Boys Laan van Nieuw Zuid, Katwijk 071-4014132 
DoCoS Haagse Schouwweg 10, Leiden 071-5768279 RCL Bloemerd 2, Leiderdorp 071-5893450 
DSO Thomas Morelaan, Zoetermeer 079-3315591 Rijnsb.Boys Noordwijkerweg, Rijnsburg 071-4021506 
DSVP Sportlaan, Pijnacker 015-3694518 RKAVV Sportparkweg 4, Leidschendam 070-3277215 
FC Oegstgeest De Voscuyl 19, Oegstgeest 071-5171463 RKDEO Sportparkweg, Nootdorp 015-3109577 
Floreant Hoogeveenseweg 1, Boskoop 0172-213686 ROAC Oud Adeselaan 38, Rijpwetering 071-5018886 
Forum Sport Prins Bernhardlaan, Voorburg 070-3864302 Sporting Leiden Samaragdlaan 71, Leiden  
Gr.WII VAC Buurtweg 124, Wassenaar 070-5179083 svWassenaar Charlottestraat 7, Wassenaar 070-5179748 
HVV Van Hogenhoucklaan 37, Den Haag 070-3248361 TAC'90 Aagje Dekenlaan 1, Den Haag 070-3800419 
Laakkwart. Jan van Beersstraat, Den Haag 070-3938341 VUC Het Kleine Loo 1, Den Haag 070-3858018 
Meerburg Hans Eckplein 1, Zoeterwoude 071-5410492 Wilhelmus Groene Zoom 2, Leidschendam 070-3866595 
 

Jeugd Wedstrijdprogramma woensdag 16 oktober 2019 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
vriendsch SVC'08 JO12-1 - Smitshoek JO12-1 19:00    4AB 
vriendsch SVC'08 JO12-2 - Smitshoek JO12-2 19:00    4CD 

 
Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 19 oktober 2019 

Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
19562 SVC'08 1 - DSO 1 14:30  2e kl C 1 
22362 Katwijk 3 - SVC'08 2 12:00  2e kl A  
80793 Blauw-Zwart 2 - SVC'08 5 13:00  BE 3 24  
80738 Forum Sport VE1 - SVC'08 VE1 13:00  BE 1 1  
61947 SVC'08 VE4 - Voorsch.’97 VE2 13:00 Teylingen L.H. v 3e kl 6 2 

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 19 oktober 2019 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
vriendsch VCS JO19-1 - SVC'08 JO19-1 14:30     
vriendsch cvv Zwervers JO17-1 - SVC'08 JO17-1 ?    

80678 SVC'08 JO15-1 - Concordia JO15-2 10:00 Dekker G.G. BE 2 6 1 
Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 19 oktober 2019 

Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
81101 Gr.WII VAC MO11-1 - SVC'08 MO11-1 08:30  BE 1 10  

 
Blauw-Zwart Dr. Mansveltkade, Wassenaar 070-5115385 Gr.WII VAC Buurtweg 124, Wassenaar 070-5179083 
CVV Zwervers Couwenhoekseweg 1, Capelle ad IJssel 010-4502715 Katwijk de Krom, Katwijk 071-4027085 
Forum Sport Prins Bernhardlaan, Voorburg 070-3864302 VCS Dedemsvaartweg 405 070-3662390 
 

Jeugd Wedstrijdprogramma maandag 21 oktober 2019 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
vriendsch Oliveo JO17-1 - SVC'08 JO17-1 20:00     

 
Oliveo Sportlaan, Pijnacker 015-3692141    
 

Senioren Wedstrijdprogramma dinsdag 22 oktober 2019 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

79387 SVC'08 1 - Binnenmaas 1 20:00  BE 1 1e 
ronde 

1 
80575 SVC'08 2 - Forum Sport 2 20:00  BE 1 30 2 

 
Wedstrijdprogramma woensdag 23 oktober 2019 

Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
80697 Sp Leiden JO15-1 - SVC'08 JO15-2 18:00  BE 3 13  
80913 Blauw-Zwart VR1 - SVC'08 VR1 20:00  BE 1 16  

vriendsch Oliveo JO17-2 - SVC'08 JO17-2 20:00     
 
Blauw-Zwart Dr. Mansveltkade, Wassenaar 070-5115385 Sporting Leiden Samaragdlaan 71, Leiden  
 

Zaalvoetbalprogramma 
Datum Wedstr Wedstrijd Aanv Scheidsr Klasse Lokatie 

ma 14 okt 6055 SVC'08 1 - Mazzel Stars 5 22:00  5e kl 6 Overbosch 
ma 21 okt 77664 Haagse Hout 1 - SVC'08 1 21:00 Y.R. Ramautarsing BE 2 15 Houtrust 
 


