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Clubblad SVC’08 

   

maandag 12 oktober 2020 Verschijnt 2-wekelijks 13e 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 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 (sel.) Bastiaan Lut 06-19428904  boblut79@hotmail.com  
JO13 t/m JO7 (sel.) Ron van Baaren 06-46111090  rbvanbaaren@gmail.com  
VR, MO13, MO11 Patrick Janssen 06-22410462  patrickjanssen75@gmail.com  
Ukkies Rob de Roo 06-50281169  robderoo@hotmail.com  

      Lijncoördinatoren      
JO19 Bastiaan Lut 06-19428904  boblut79@hotmail.com  
JO17 Erik Groen 06-51361863    
JO15 Michel Cilon 06-50291162  m.cilon@ziggo.nl  
JO13 Anton Nijboer 06-11388372    
JO11 Mink Kuijt 06-44353146    
JO8 Martijn Baarsen 06-13618269    

      Jeugdcommissie      
Algemeen/activiteiten vacature     
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  

`      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 vacature     
Sponsorcommissie Bert Harmsen 06-23215801  a.h.harmsen@gmail.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 2020 - 2021     
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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Bedankt 
De familie van Wout Spaans (Mathilde, Hans en Nikita Korpel) wil SVC’08 bij deze bedanken voor de 
overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne kaarten en de 
bijzondere herdenking. 
 
Corona voorschriften SVC'08 
Speel je een wedstrijd bij SVC’08 in coronatijd?  

• Je kunt ons sportpark alleen betreden via een ingang naast het clubhuis (dus niet via de 
hoofdingang) 

• Je kunt ons sportpark alleen betreden als COMPLETE groep, dus spelers/speelsters + begeleiding 
(incl. chauffeurs) 

• Chauffeurs van jeugdteams horen bij de begeleiding en daar zit een maximum aan van 6 
personen (dat is dus incl. trainer(s), verzorger(s) én chauffeurs). Heeft een team 1 trainer en 1 
leider? Dan mogen er dus nog 4 volwassenen het park betreden 

• Seniorenteams mogen met een maximum van 20 personen het park betreden 
• Je wordt bij de ingang ontvangen door onze stewards en die verwijzen u naar het secretariaat 
• Alleen SVC’08 1, 2, JO19-1 en Dames 1 en hun tegenstanders kunnen omkleden en douchen, 

maar betreden het park als groep 
• Alle andere SVC’08-teams en hun tegenstanders hebben geen kleedkamer en kunnen dus niet 

omkleden en/of douchen 
• Toeschouwers zijn helaas NIET welkom 

 
Let op de volgende zaken:  

• Voel je je ziek of heeft iemand uit je huishouden ziekteverschijnselen?  
Kom niet naar SVC’08 en laat je testen 

• Volg te allen tijde de aanwijzingen van de coronacoördinatoren en andere vrijwilligers. 
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
• Loop niet onnodig langs de velden 
• Maak gebruik van de toiletten in de kleedkamerruimte 
• Alle horeca-faciliteiten zijn gesloten op het sportpark 
• Gebruik allemaal je gezonde verstand 

 
UITSLAGEN 

 
zaterdag 3 oktober 2020  

Senioren  Jeugd  
Kagia 1 - SVC'08 1 4-4 BSC '68 JO19-1 - SVC'08 JO19-1 0-5 
SVC'08 2 - DWO 2 1-6 SVC'08 JO19-2 - DWO JO19-2 3-0 
SVC'08 3 - Hillegom sv 4 1-4 LYRA JO17-1 - SVC'08 JO17-1 3-2 
SVC'08 6 - Erasmus 4 10-0 SVC'08 JO17-2 - Katwijk JO17-2 8-2 
Die Haghe 7 - SVC'08 7 5-0 SVC'08 JO17-3 - DOSR/WVC JO17-5 2-2 
SVC'08 8 - DSO 13 10-3 RKAVV JO15-1 - SVC'08 JO15-1 0-1 
Haz. Boys 35+1 - SVC'08 35+3 2-3 SVC'08 JO15-3 - Wilhelmus JO15-5 5-6 
Woubrugge 35+2 - SVC'08 35+5 1-4 Oliveo JO13-1 - SVC'08 JO13-1 2-4 
    Oosterheem JO13-1 - SVC'08 JO13-2 2-1 
    RCL JO13-4 - SVC'08 JO13-3 8-0 
Dames/meiden    SVC'08 JO12-1 - Nootdorp JO12-1 2-6 
Concordia VR1 - SVC'08 VR1 3-3 Alphia JO12-1 - SVC'08 JO12-2 2-2 
SVC'08 VR2 - Football Factory VR1 2-4 SVC'08 JO12-3 - Blauw-Zwart JO12-3 13-1 
SVC'08 MO15-1 - Voorsch'97 MO15-4 9-0 SVC'08 JO11-1 - RKAVV JO11-1 2-3 
Valken'68 MO13-2 - SVC'08 MO13-1 2-4 Forum Sport JO11-3 - SVC'08 JO11-2 8-6 
's-Gravenz MO13-3 - SVC'08 MO13-2 0-0 SVC'08 JO11-3 - Wilhelmus JO11-8 11-7 
        
Week 40        
SVC'08 VR1 - Nootdorp VR1 4-0     
DUNO JO17-1 - SVC'08 JO17-1 4-1     
SVC'08 JO13-1 - DSVP JO13-1G 4-1     
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zaterdag 10 oktober 2020  
Senioren  Jeugd  

FC Oegstgeest 4 - SVC'08 3 4-1 Rijnsb.Boys JO19-3 - SVC'08 JO19-2 6-0 
REMO 2 - SVC'08 4 2-2 svWassenaar JO17-1 - SVC'08 JO17-2 5-1 
SVC'08 5 - DSVP 4 0-4 HBS JO15-3 - SVC'08 JO15-2 1-4 
HPSV 2 - SVC'08 6 2-4 HVV JO15-4 - SVC'08 JO15-3 1-4 
SVC'08 7 - DSO 9 1-7 SVC'08 JO13-1 - HBS JO13-2 5-0 
DSVP 35+1 - SVC'08 35+1 2-2 SVC'08 JO13-2 - DSO JO13-4 0-2 
SVC'08 35+3 - Alphia 35+2 1-2 SVC'08 JO13-3 - Warmunda SV JO13-2 3-1 
SVC'08 35+4 - RCL 35+2 2-2 Concordia MO17-1 - SVC'08 MO17-1 6-1 
SVC'08 35+5 - Voorsch'97 35+2 4-5     
SVC'08 35+6 - RAS 35+1 1-5     
    Week 41    
Dames/meiden    SVC'08 MO11-1 - RKAVV MO11-1 0-3 
SVC'08 MO13-1 - Katwijk MO13-3 3-2 DWO 6 - SVC'08 5 6-5 
SVC'08 MO13-2 - Duindorp sv MO13-1 1-6 SVC'08 JO17-1 - KMD JO17-1 1-5 
 

LEDENMUTATIES 
 
Nieuwe leden 
SLSN07I, Philip Bogers, geb. 26-5-09 
SVPT76P, Thomas Duddle, geb. 3-3-13 
PMQJ84F, Omer Faruk Gurlesin, geb. 19-8-82 
QZHG93R, Indy Lillie de Jonge, geb. 26-12-06 
QZMD08L, Obe de Muyt, geb. 29-6-04 
NZSD22S, Robert van Neer, geb. 3-3-08 
NDDH64L, Colin Plug, geb. 14-10-03 

SXDQ82F, Madelief Rombouts, geb. 11-5-09 
SXFC37H, Nolan Sowers, geb. 10-8-15 
FXWF158, Mike Spits, geb. 16-3-94 
FQBN589, Willem Stam, geb. 2-12-88 
FSXB80Y, Edzard Veldhuizen, geb. 1-6-85 
SXFC41E, Peter Weiss, geb. 23-6-16 

 
Opgezegd 
QLHQ84N, Pamilerin Adeyemo 
PYFN72H, Caspar Evers 
PVLP28R, Wouter Pronk 

RTSS40Z, Blezz Pronk 
SLSN12K, Cecilia Radaelli 

 
WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN 

 
Kagia 1 - SVC’08 1, uitslag 4-4 (dd 3/10) 
SVC’08 1 geeft overwinning in slotfase uit handen.  
Op een regenachtig verlaten sportpark speelden Kagia en SVC’08 een hartverwarmende wedstrijd. Spanning, 
veel doelpunten, verdedigingsfouten en een sensationeel scoreverloop.  
Wat wil je als toeschouwer nog meer, maar ja helaas waren die nou juist niet aanwezig en zullen ze het 
moeten doen met de beelden van SVC’08 TV.  
SVC’08 kwam goed uit de startblokken. Het combineerde dat het en lieve lust was waarbij vooral de acties 
van Salah en Thomas Hughes opvielen. Na zes minuten was het al raak voor de bezoekers. De bal viel bij 
een corner voor de voeten van Jeroen Meefout die niet twijfelde en de bal eenvoudig binnenschoot (0-1). 
SVC’08 dicteerde de wedstrijd en toen Thomas Hughes na achttien minuten uit een schitterende combinatie 
waarbij Jeroen Meefout en Clay Hoekstra betrokken waren SVC’08 op 0-2 zette leek het een gemakkelijke 
middag te worden voor SVC’08.  
Maar Kagia knokte zich terug in de wedstrijd. Drie minuten na het doelpunt van SVC’08 belandde de bal op 
de linkerflank bij Kagia waarna een harde voorzet voor de goal langs volgde en de bal nog net kon worden 
beroerd door Thijs van de Schinkel waardoor de bal via de paal in het doel verdween (1-2). Nog leek er niets 
aan de hand voor SVC’08 maar doelman Aron Wijsman bleek in grootse vorm. Tot tweemaal toe redde hij 
voortreffelijk op harde schoten van Matthijs de Jong en Thomas Hughes. Maar in plaats dat SVC’08 de 
voorsprong uitbouwde kwam Kagia onverwachts langszij. Op de helft van Kagia omspeelde linksback Jeffrey 
van der Meer zijn man maar werd geblokkeerd door de tweede tegenstander. Scheidsrechter Erik de Winter 
floot echter niet voor deze duidelijk overtreding. Het gevolg was desastreus voor SVC’08. De bal werd naar 
voren geknald en uit de voorzet die volgde kwam de bal tegen de arm van een SVC’08 verdediger. Een 
penalty was het gevolg. Deze werd door Rens Lamboo onberispelijk ingeschoten (2-2). 
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Deze stand bleef tot de rust gehandhaafd en was niet echt een afspiegeling van de krachtsverhouding op 
het veld.  
Na rust bleken de partijen meer aan elkaar gewaagd. Kagia had vooral de zaken rechts achterin beter 
geregeld. Thomas Hughes die de eerste helft zeer dreigend was kon veel minder worden bereikt. SVC’08 
bleef wel de ploeg met de meest aanvallende intenties. In de zestigste minuut voorkwam doelman Aron 
Wijsmijn met een reflex een achterstand voor Kagia bij een volley van dichtbij van Jeroen Meefout.  
Kagia verstopte zich niet en bleef gevaarlijk op de counter. Zo kon het gebeuren dat SVC’08 in de 
vierenzestigste minuut ineens tegen een achterstand aankeek. Rens Lamboo kon, van weliswaar grote 
afstand, veel te gemakkelijk aanleggen en zijn schuiver verdween op het natte veld in de uiterste beneden 
hoek (3-2). 
Vijf minuten later was de stand alweer gelijk. Youssef Massaoudi passeerde na een combinatie met Jeroen 
Meefout doelman Wijsman (3-3). 
SVC’08 was duidelijk niet tevreden met deze stand en trainer Jeffrey Frijters bracht na de eerdere wissel 
tussen Clay Hoekstra en Said Alparslan ook Elliot Pattinama, die niet geheel fit was voor een hele wedstrijd, 
in het veld voor verdediger Jefffey van de Meer.  
Dit leek een gouden wissel te worden, want het was Pattinama die in de zesentachtigste minuut een vrije 
trap door de muur jaste en de stand op 3-4 bracht.  
Kagia ging wanhopig op zoek naar de gelijkmaker. Op zijn Engels alles hoog voor de goal.  
Dat dit resultaat had in de vijfde minuut van de blessuretijd moet SVC’08 zichzelf kwalijk nemen. Ten eerste 
mag een bal niet zo gemakkelijk van de zijkant voor de goal worden geslingerd en ten tweede mag je je 
afvragen hoe in een overvol strafschopgebied een aanvaller zo vrij kan staan.  
Een bittere pil voor SVC’08 dat de overwinning voor het oprapen had, Kagia kwam goed weg maar het 
verdient de credits dat het tot de laatste minuut heeft gestreden voor een positief resultaat.  
 
SVC’08 2 - DWO 2, uitslag 1-6 (0-3) (dd 3/10) 
Dat er in een week tijd veel kan veranderen, bewees de afgelopen week maar weer eens. Door de nieuwe 
maatregelen rondom corona, werd vandaag op een nagenoeg leeg sportpark gespeeld. Alleen spelers en 
begeleiders mochten worden toegelaten tot het Oostersportpark, waar de kantine ook de hele dag gesloten 
moest blijven. Of het door het ontbreken van de vaste schare toeschouwers komt blijft de vraag, maar feit is 
dat SVC’08 2 opnieuw het hoofd moest buigen.  
De tegenstander van vandaag was de enige competitiegenoot die we nog kennen uit de poule van afgelopen 
seizoen; DWO 2. Zoals bekend een goede ploeg, tegen wie we zelf top moeten zijn om een resultaat te 
halen. Niet voor niets hadden ze de eerste twee competitiewedstrijden winnend afgesloten.  
Het eerste gevaar kwam dan ook van de Zoetermeerders; een schot van afstand teisterde het aluminium. 
Niet lang daarna meldde ook SVC’08 zich voor een mogelijkheid, maar een schot van Ferry werd gekeerd 
door de doelman. In de beginfase ging de wedstrijd dus redelijk gelijk op, wat het extra jammer maakt dat 
SVC’08 binnen 5 minuten 2 goals moest incasseren. Eerst was er een penalty na 18 minuten, na een lichte 
overtreding. Owen zat in de goede hoek, maar kon de pingel helaas niet keren. Vier minuten later kwam 
DWO op over onze rechterkant en werd de bal vanaf de achterlijn teruggelegd. De bal werd eigenlijk gemist, 
maar kwam voor de voeten van een ingeschoven DWO-middenvelder die in één keer de trekker overhaalde 
en vanaf een meter of 20 scoorde.  
DWO had wat het wilde en zakte wat meer in. SVC’08 probeerde meer aan te dringen, maar veel meer dan 
een paar vrije trappen en afstandsschoten, waarbij de DWO-goalie steeds goed op reageerde, leverde dit 
niet op. Een paar minuten voor rust kon DWO zelfs op 0-3 komen na een foutieve terugspeelbal aan SVC’08-
zijde.  
Na de rust begint de wedstrijd zogezegd weer ‘op 0’, en is er nog een hele helft om met een goed gevoel 
van het veld te stappen. Dat het goede gevoel er niet ging komen, bleek toen na tien minuten in de tweede 
helft een fout in de opbouw werd gemaakt, waardoor DWO de 0-4 binnen kon schuiven en nog toen nog 
geen vijf minuten later de 0-5 binnen viel.  
DWO geloofde het nu echt wel, waardoor SVC’08 elkaar toch wat makkelijker begon te vinden en er kansen 
gecreëerd werden. Dit resulteerde in een goede, vlot lopende aanval waarvan Hisham het eindstation was 
en de 1-5 aantekende. Niet lang daarna kreeg een DWO spelers zijn tweede gele, en dus rode, kaart. In de 
fase die volgde verdiende SVC’08 het om nog een tweede treffer te maken. Deze viel echter niet en DWO 
kon na klungelig uitverdedigen zelfs nog een zesde goal maken.  
Volgende week gaat, als het mag, SVC’08 2 op zoek naar eerherstel op Sportpark De Zweth. De 
tegenstander is daar om 11.30 LYRA 2, die met een puntje meer op de 6e plek staan op de ranglijst. Deze 
ploeg kennen we nog uit de voorbereiding, toen SVC’08 veerkracht toonde en na een 2-3 achterstand bij 
rust de wedstrijd wist om te draaien tot een 4-3 overwinnen. Laten we die wedstrijd, alsmede de goede 
dingen die vertoond worden op de trainingen en wedstrijden, meenemen als basis voor drie punten 
komende zaterdag. 
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SVC’08 3 - Hillegom 4, uitslag 1-4 (dd 3/10) 
SVC’08 op routine onderuit.  
Na de zege bij UVS kwam ditmaal Hillegom naar het troosteloze Oostersportpark, de chronische regen deze 
dag maakte de aanblik nog wat triester. Naast de ziekenboeg was ook Do niet inzetbaar, daarentegen sloten 
René, Michael & Thijs aan en waren er zodoende 15 spelers beschikbaar, Alex maakte zijn 1e min onder de 
lat en Jesse startte als linksback.  
De ruimtes waren klein en Hillegom liet zien over een fysiek sterke ploeg te beschikken met name in de as. 
De wedstrijd was vrij aardig in balans, met wat meer balbezit voor SVC’08 zonder dat dit echt tot 
uitgespeelde kansen leidde. Bij de mogelijkheden die ontstonden onderscheidde de doelman van de gasten 
zich, aan de overzijde had Alex weinig te doen, 1x viel een band rand ’16 en was een Hillegommer nog net 
in staat de bal richting goal te liften, 0-1. Shohib had bijna succes met een poging van afstand, maar het 
was Yarie die echt dichtbij was met een hard schot van zo’n 40 meter vlak onder de lat. De tweede helft 
legde SVC’08 met een aantal frisse krachten nieuwe energie op de mat en binnen 4 minuten was het dan 
ook gelijk, Daan verlengde een vrije trap met zijn hoofd keurig het doel in 1-1. In de fase hierna hoopte 
SVC’08 op het scenario erop en erover maar het was Hillegom dat weer toesloeg en na een vlotte counter 
uiterst effectief was 1-2. Het siert de ploeg dat er niet werd opgegeven en een aantal maal werd het doel 
net te hoog gezocht of hield de keeper zijn ploeg op de been, rond de 70e minuut viel de 1-3 op een 
ongelukkige manier tegen het net. SVC’08 rechtte andermaal de rug, Daan kwam centimeters te kort en 
Thijs leek de bal richting kruising te sturen maar de keeper verrichtte een fantastische save tot frustratie van 
het SVC’08 kamp. Een slotoffensief leek nog reëel met weer een extra spits erbij maar in de slotseconde viel 
nog de 1-4. De punten en felicitaties dus richting de bollenstreek, komende zaterdag de lastige uitbeurt bij 
Oegstgeest en een mooie gelegenheid weer voor een mooie prestatie te gaan.  
 
Woubrugge 35+2 - SVC’08 35+5, uitslag 1-4 (dd 3/10) 
Sociale Bas en De Witte Dumfries beslissend bij winnend #FijnTeam. 
Op een schitterend ouderwets voetbalcomplex, met een schitterend nat grasveld mocht SVC’08 op het 
hoofdveld aantreden tegen de veteranen van Woubrugge. Ondanks een matige eerste helft met veel 
slordigheden en een veel te laag tempo wist SVC’08 in de 2e helft de wedstrijd naar zich toe te trekken. Het 
waren Sociale Bas en De Witte Dumfries die het team bij de hand nam en de overwinning over de streep 
trokken.  
SVC’08 had in de eerste helft veel moeite om het spel te maken. Woubrugge liet de bal aan de 
Scheveningens en loerde op de counter. Ondanks het vele belbezig wist SVC’08 in de beginfase nauwelijks 
een kans te creëren. Het beltempo tag heel laag en er was een probleem met de veldbezetting waardoor er 
constant een groot gat viel op het middenveld. Na een minuut of 20 greep aanvoerder Rene in en gaf de 
juiste aanwijzingen waardoor de bezetting op het veld beter was en de bal sneller rond ging. Dit resulteerde 
dan ook in een aantal mooie kansen. Een afstandsschot van Bas plukte de keeper schitterend uit de kruising, 
Hans kon bij een schot net niet genoeg kracht achter de bal krijgen en schoten van Erik en Sebas gingen net 
langs de verleerde kant van de paal. Ondanks de brilstand bij rust gaven de kansen en het spel in het 
tweede deel van de eerste helft voldoende vertrouwen voor een goed resultaat.  
SVC’08 kwam flitsend uit de kleedkamer en was vastberaden om de drie punten mee te nemen naar 
Scheveningen. Het waren Sociale Bas en Aad aka “De Witte Dumfries” die het team bij de hand namen. Een 
kleine 10 minuten na rust was daar dan de verdiende voorsprong. Het was De Witte Dumfries, de over de 
rechter flank op kwam stomen en de bal loepzuiver voor gaf op de prima vrijgelopen Kees die de bal bij de 
2e paal binnenschoot. Kort na de openingstreffer was het Nico die de bal binnenkopte, de voorzet was zo op 
maat dat Nico niet eens sprong, het enige dat hij deed was zijn nek uitstrekken om de bal over de 
uitstormende keeper te lepelen.  
De gasten uit Scheveningen bleven het betere van het spel houden en wisen veel mooie kansen te creëren. 
Het waren Berend en Jan die bijna niet te missen kansen toch wisten te missen, Berend raakte de lat en Jan 
de keeper.  
Ondanks dat SVC’08 de overhand had en domineerde op het veld was het toch ineens spannend. Na slecht 
opbouwen en balverlies was het de middenvelder van Woubrugge die zomaar door kon lopen en keeper 
Knoes kansloos liet.  
Gelukkig bleef SVC’08 bij de les en bleven ze de overhand houden op het veld. Tien minuten voor tijd was 
het Berend die de wedstrijd definitief op slot deed. Bij een snelle counter wist Kees de bal bij Berend krijgen 
die de bal van ongeveer 20 meter langs de uitgekomen keeper schoof.  
De eindstand kwam dankzij een geweldige actie van Sociale Bas. Bas kwam opstomen op rechts en zag voor 
de goal Berend en Jan staan. Sociale Bas had de bal voor kunnen geven met de kans dat één van beide 
heren wederom een bijna niet te missen kans toch zouden missen. Dit deed onze sociale speler uiteindelijk 
niet. Bas is zo sociaal dat hij beide heren deze vernedering bespaarde door de bal zelf in de kruising te 
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schieten. Wat een mooi sociaal gebaar van Bas om zijn medespelers op deze manier in bescherming te 
nemen.  
Ook na afloop liet Bas zich van zijn beste en meest sociale kant zien door Berend thuis wat hulp aan te 
bieden waardoor hij toch naar zijn gewenste Premier League wedstrijd kan kijken.  
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN DAMES/MEIDEN 
 
SVC’08 VR2 - Football Factory VR1, uitslag 2-4 (dd 3/10) 
De dames 2 van SVC’08 waren klaar voor de wedstrijd, nu de kroegen om 22.00 sluiten was iedereen voor 
de verandering goed fit. We begonnen de wedstrijd goed tegen de nummer 3 van de competitie en kwamen 
al snel op voorsprong. De assist kwam van Kim en Melanie maakte hem prachtig af. 1-0 voor SVC’08, dit gaf 
ons een heel goed gevoel want eerlijk is eerlijk we maken dit niet vaak mee! Halverwege de eerste helft nog 
een grote kans van Melanie, de bal rolde via binnenkant paal van rechts naar links de hele doellijn over, 
maar helaas stond de wind niet gunstig genoeg om de bal net die laatste paar cm over de lijn te blazen. De 
tegenstander heeft ook wel kansen gehad in de eerste helft, maar door goed verdedigend-en keeperswerk 
kwamen zij niet tot scoren. We gingen de rust in met een 1-0 voorsprong. De 2e helft begon weer goed 
maar helaas kreeg Football Factory een vrije trap die ze inschoten. 1-1. ‘ Niet opgeven SVC’08 koppie 
omhoog ‘ galmde het over het veld. En dat deden we zeker niet, we hadden onszelf in de eerste helft 
bewezen dat we het wel kunnen. De kansen gingen over en weer, en helaas een kleine communicatiefout 
achterin bij SVC’08. 1-2. Nog steeds voetbalde we lekker door, maar nu we achter stonden kwamen we 
minder in de aanval en kwam ons paniekvoetbal steeds meer om de hoek kijken. Desalniettemin hadden we 
zeker nog kansen, 2 corners en nog wat mooie aanvallen opgebouwd. Football Factory kwam helaas nog 2 
keer tot scoren. Ineens ging het hard en stonden we 1-4 achter. Maar we bleven positief, want wat stonden 
we lekker te voetballen. Niet opgeven en proberen nog wat kansen te creëren, dit lukte zeker en we 
kwamen zelfs nog een keer tot scoren. Een prachtig afstandsschot van Marjolein over de keeper heen, ze 
tikte de bal nog aan met haar vingertoppen maar ze kwam toch echt een paar cm te kort om deze wereldbal 
tegen te houden. Vlak erna floot de scheids af en gingen we met opgeheven hoofd het veld af. Eindstand 2-
4. En dames wat ben ik trots op jullie, we hebben vandaag laten zien dat we onszelf veel te vaak te kort 
doen op zaterdag. Hou dit vast en op naar de volgende! 
 
FC 's-Gravenzande MO13-3 - SVC’08 MO13-2, uitslag 0-0 (dd 3/10) 
Vanwege de nieuwe Corona-regels krijgt de wedstrijd van onze meiden wel een exclusief karakter. Maximaal 
10 begeleiders krijgen toegang tot het terrein van onze tegenstanders en worden voorzien van een heus 
polsbandje. De begeleiders hopen op gratis koffie, thee, saucijzenbroodjes en roze koeken.  
Eenmaal op het sportcomplex zien wij een grote Heinekenbar staan en ook al is het vroeg; de ogen van een 
aantal vaders beginnen te glinsteren. Maar de tap schenkt vandaag alleen koffie en thee en ondanks een 
polsbandje moet er toch worden gepind.  
Wij als begeleiders hebben de beste plaatsen kunnen bemachtigen en staan eerste rang. We voelen ons 
bijna VIPS met onze bandjes. Wel wat teleurstellend dat er geen partytent voor ons is neergezet tegen de 
regen.  
We discussiëren nog even hoe we met dit kleine aantal toeschouwers de meiden kunnen aanmoedigen, 
omdat we van Mark ook al onze mond dicht moeten houden. We besluiten bij een goal de wave te doen.  
Wij staan klaar en de meiden hebben er ook zin in. Ze doen fanatiek mee aan de warming-up en huppelen 
heerlijk in de regen. Ze schieten warm op het doel, waar Feline de eerste helft de ballen uit het net zal 
houden.  
Ronald vertelt de meiden tussendoor nog even over zijn eigen avontuur bij ‘s-Gravenzande en hoe hij zijn 
been had gebroken. De meiden zijn ervan onder de indruk. Maar het avontuur van Ronald valt in het niet bij 
dat van Sylvia, Nikki’s moeder die op dit veld tijdens een wedstrijd een echte bitch slap had geïncasseerd. 
Nikki is vastbesloten om haar moeder te wreken en is één bonk energie.  
De regen neemt in kracht toe bij aanvang van de wedstrijd. We voelen ons nu nog exclusiever: dat we dit 
toch maar allemaal mogen meemaken! De meiden lijken geen last te hebben van de regen en beginnen 
fanatiek. Er doen zich in de eerste minuten al direct een aantal kansen voor. Maria verplaatst zich razendsnel 
over het veld en schiet een paar keer achter elkaar op het doel. Net niet. Maria is zo snel dat het gras haar 
af en toe niet meer kan dragen, met een mooie glijpartij tot gevolg. Karlie, Milou en Nikkie staan hun 
vrouwtje en verdedigen sterk, ook Feline bewaakt het goal als een leeuwin. Alix-Anne heeft ook scherp zicht 
op de bal en weet telkens met een subtiele beweging de bal weg te tikken van de tegenstander en SVC’08 
aan de bal te houden. Roos is snel en behendig en maakt het de tegenstander erg moeilijk. Net als Fay. Ze 
rent de tegenstanders eruit, geeft de bal mooi af en houdt de tegenstander goed op afstand.  
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De beide Yesslyns, staan ook “aan” vandaag en rennen het veld over, niet gehinderd door speelsters van ‘s-
Gravenzande.  
Sarah zorgt voor een vrije doorgang en schakelt terloops ook nog een speelster uit. Ze is zich niet bewust 
van haar eigen harde schot.  
Ook Nikki lijkt dat niet door te hebben, na een mooie aanname gaat ze voor een schot op doel. Net niet. 
Nog een keer dan maar. Net niet.  
Kijkend naar Yesslyn lijkt het net een flipperkast, 1 schot. Net niet. Een 2e schot. Net niet. Dan nog maar 
een keer de bal pakken, schot 3. Net niet. Ook het 4e schot op het doel wil er niet in. Net niet.  
Om gek van te worden.  
Sarah schakelt weer een tegenstander uit. De scheentjes zaten ertussen. Volgens Sarah een duidelijk geval 
van aanstelleritis.  
De meiden blijven goed spelen, ook in de 2e helft. Fay staat in het doel en Feline neemt plaats in de spits. 
Snelle en goede passes leiden in de 2e helft ook tot enorm veel kansen.  
Meerdere schoten op het doel onder meer door Maria, Feline, Yesslyn, Yesllyne. Zeker nog wel 8 kansen. 
Net niet.  
‘s-Gravenzande komt amper over onze helft. Onze welpjes laten het gewoon niet gebeuren en houden de 
leiding. Trotse ouders langs de kant. Er viel vandaag geen enkel doelpunt. Net niet.  
 
Grtz Monique 
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 17 oktober 2020 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

24136 Berkel 1 - SVC'08 1 14:30 E. Vlek 2e kl C  
27002 LYRA 2 - SVC'08 2 11:30 D. Hagen 2e kl B  
62537 TAC'90 35+3 - SVC'08 35+2 12:00  2e kl 3  

 
Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 17 oktober 2020 

Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
12481 Forum Sport JO19-2 - SVC'08 JO19-2 12:30  BE 3 51  

 
Berkel Het Hoge Land 25, Berkel en Rodenrijs 010-5114795 LYRA Veilingweg 26, De Lier 0174-513677 
Forum Sport Prins Bernhardlaan, Voorburg 070-3864302 TAC'90 Aagje Dekenlaan 1, Den Haag 070-3800419 
 

Senioren Wedstrijdprogramma dinsdag 20 oktober 2020 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

24231 SVC'08 1 - Werve Te 1 20:00 A. de Jong 2e kl C 1 
 

Jeugd Wedstrijdprogramma woensdag 21 oktober 2020 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

29353 SVC'08 JO19-1 - Nootdorp JO19-1 19:30  Hoofdkl C 1 
31221 SVC'08 JO17-1 - DHL JO17-1 19:00  Hoofdkl C 2 

 
Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 24 oktober 2020 

Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
24710 SVC'08 1 - Van Nispen 1 14:30  2e kl C 1 
28239 SVC'08 2 - Duindorp sv 2 12:00  2e kl B 1 
50324 SVC'08 3 - Blauw-Zwart 2 14:40 Taal J.J. 4e kl 2 2 
50377 SVC'08 4 - Ariston'80 4 11:30 Toorn W.C. vd 4e kl 7 3 
57060 DHL 4 - SVC'08 5 10:15  4e kl 6  
50347 SVC'08 6 - Schipluiden 3 12:30 Teylingen L.H. v 6e kl 6 2 
50793 DVC 2 - SVC'08 7 12:00  6e kl 5  
76500 SVC'08 8 - RKAVV 8 10:55  8e kl 17 4 
62447 SVC'08 35+1 - Alphia 35+1 15:30 Visser S.B. 1e kl 2 3 
62457 SVC'08 35+2 - Blauw-Zwart 35+1 13:00 Fokker M.W. 2e kl 3 4 
61679 Blauw-Zwart 35+2 - SVC'08 35+4 14:30  2e kl 9  
62546 TAC'90 35+4 - SVC'08 35+5 14:30  2e kl 9  
62137 PGS/VOGEL 35+2 - SVC'08 35+6 12:30  2e kl 10  
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Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 24 oktober 2020 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

29650 DHC JO19-2 - SVC'08 JO19-1 13:15  Hoofdkl C  
44881 SVC'08 JO19-2 - Concordia JO19-3 15:10 Baaren R.B. v 3e kl 3 4 
31205 VELO JO17-2 - SVC'08 JO17-1 09:00  Hoofdkl C  
35587 Sp Leiden JO17-1 - SVC'08 JO17-2 11:00  2e kl 1  
35229 SVC'08 JO17-3 - ASC JO17-4 08:30 Hoeven H. vd 4e kl 4 2 
75301 Zwaluwen JO15-1 - SVC'08 JO15-1 09:45  Hoofdkl B  
37353 SVC'08 JO15-2 - Berkel JO15-2 10:00 Zeeuw A.D. de 3e kl 4 1 
35942 ASC JO15-3 - SVC'08 JO15-3 10:00  4e kl 2  
68065 Zoetermeer JO13-1 - SVC'08 JO13-1 09:00  Hoofdkl B  
39398 Meerburg JO13-3G - SVC'08 JO13-2 10:00  2e kl 2  
75930 Kagia JO13-2 - SVC'08 JO13-3 10:15  4e kl 1  

 
Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 24 oktober 2020 

Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
70382 Maasdijk VR2 - SVC'08 VR1 15:00  4e kl C  
33069 SVC'08 VR2 - FC Oegstgeest VR3 13:30 Gordijn J.C. 5e kl A 3 
60429 SVC'08 MO17-1 - DWO MO17-1 10:30 Hamers L. 2e kl 3 2 
57837 SVC'08 MO15-1 - Gr.WII VAC MO15-4 09:40 Stam R. 2e kl 2 3 
31313 Foreholte MO13-1 - SVC'08 MO13-1 08:30  3e kl 1  
31450 Naaldwijk MO13-1 - SVC'08 MO13-2 09:00  3e kl 3  

 
ASC Duivenvoordestraat, Oegstgeest 071-5174156 Meerburg Hans Eckplein 1, Zoeterwoude 071-5410492 
Blauw-Zwart Dr. Mansveltkade, Wassenaar 070-5115385 Naaldwijk De Hoge Bomen 1, Naaldwijk 0174-625486 
DHC Sportring 2, Delft 015-2120166 PGS/VOGEL Wijndaelerweg 9, Den Haag 070-3230512 
DHL Brasserskade 29, Delft 015-2131572 Sporting Leiden Samaragdlaan 71, Leiden  
DVC Brasserskade, Delft 015-2132548 TAC'90 Aagje Dekenlaan 1, Den Haag 070-3800419 
Foreholte Sportlaan 1, Voorhout 0252-210751 VELO Noordweg, Wateringen 0174-292779 
Kagia Kikkerbeetstraat 1, Lisserbroek 0252-410348 Zoetermeer Scheglaan 11, Zoetermeer 079-3619218 
Maasdijk Lange Kruisweg, Maasdijk 0174-513384 Zwaluwen Zwaluwenlaan 500, Vlaardingen 010-4749436 
 

Senioren Wedstrijdprogramma woensdag 28 oktober 2020 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

75767 Werve Te 1 - SVC'08 1 20:00 G. Jaggan BE 1 1e 
ronde 

 
 
Werve Te Julialaantje 15b, Rijswijk 070-3952288    
 


