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Clubblad SVC’08 
   

maandag 11 oktober 2021 Verschijnt 2-wekelijks 14e 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 vacature   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  

Scheidsrechtercoördinator Joan Gordijn 070-3203275 06-37606644 joangordijn@casema.nl  
      Jeugdcoördinatoren      

Hoofd jeugdopleidingen Harold Tjaden 06-39389966  haroldtjaden@hotmail.com  

Jeugdopleiding JO7-JO12 Martin Keus 06-53148887  keusmj@gmail.com  

VTC JO19 en O23 Nick Grootveld 06-41747485  nickgrootveld@hotmail.com  

VTC JO17 en JO15 Gilbert de Zeeuw 06-53417266  gilbertdezeeuw01@ziggo.nl  

 Richard Buitenhek 06-27054153  buitenhek@planet.nl  

VTC JO13 Henk Pronk 06-11209784  henk.pronk@hotmail.com  

VTC JO12 en JO11 Wout Winkel 070-3512235  woutwinkel@gmail.com  

VTC JO10 en JO9 Pepijn Knoester 06-53831226  pepijn_knoester@hotmail.com  

 Arthur Levert 06-81411547  arthur.levert@jaarbeurs.nl  

VTC meiden Patrick Janssen 06-22410462  patrickjanssen75@gmail.com  

VTC jeugdkeepers Ard Buis 06-45709529  ardbuis@gmail.com  

Lijncoördinatoren jeugd Erik Groen 06-51361863    

 Anton Nijboer 06-11388372    

 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 2021 - 2022     
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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UITSLAGEN 
 

zaterdag 2 oktober 2021  

Senioren  Jeugd  

Koudekerk 2 - SVC'08 2 0-1 Katwijk JO19-1 - SVC'08 JO19-1 3-2 

Zoetermeer 3 - SVC'08 3 2-1 Gr.WII VAC JO19-3 - SVC'08 JO19-2 4-1 

SVC'08 4 - DWO 5 8-0 SVC'08 JO17-1 - Zoetermeer JO17-1 3-4 

SVC'08 6 - Buytenpark 7 2-1 Delft JO17-1 - SVC'08 JO17-3 0-4 

Wanica Star 35+2 - SVC'08 35+2 2-10 SVC'08 JO15-1 - Scheveningen JO15-1 0-5 

SVC'08 35+3 - Semper Altius 35+3 3-2 DSO JO15-4 - SVC'08 JO15-2 4-3 

SVC'08 35+4 - Haagse Hout 35+1 0-5 SVC'08 JO15-3 - RAS JO15-1 1-5 

Wilhelmus 35+2 - SVC'08 35+5 1-0 SVC'08 JO13-1 - HBS JO13-3 4-1 

SVC'08 35+6 - TAC'90 35+5 0-5 Wilhelmus JO13-3 - SVC'08 JO13-2 3-2 

SVC'08 O23-1 - Nootdorp O23-1 4-0 SVC'08 JO13-3 - HVV JO13-5 1-6 

    SVC'08 JO12-1 - SJC JO12-1 1-15 

    Voorschoten'97 JO12-3 - SVC'08 JO12-2 13-2 

    Leidschenveen JO11-2 - SVC'08 JO11-1 6-3 

    SVC'08 JO11-2 - Leidschenvn JO11-4 10-1 

Dames/meiden      

FC Lisse VR1 - SVC'08 VR1 3-2 Week 39    

SVC'08 MO17-1 - Foreholte MO17-1 3-1 SVC'08 JO11-2 - RKAVV JO11-4 4-2 

Forum Sport MO13-4 - SVC'08 MO13-1 0-12 SVC'08 6 - HVV 5 4-2 

SVC'08 MO13-2 - Valken'68 MO13-3 2-2 SVC'08 7 - Berkel 11 2-4 

 

zaterdag 9 oktober 2021  

Senioren  Jeugd  

Van Nispen 1 - SVC'08 1 1-2 SVC'08 JO19-1 - EMM JO19-1 0-2 

SVC'08 2 - Rijnvogels 3 1-4 SVC'08 JO19-2 - Lugdunum JO19-1 2-0 

SVC'08 3 - Forum Sport 4 3-4 VVSB JO17-1 - SVC'08 JO17-1 5-3 

Noordwijk 9 - SVC'08 5 1-4 SVC'08 JO17-3 - RKDEO JO17-4 2-1 

Voorschoten'97 14 - SVC'08 6 2-1 FC Lisse JO15-2 - SVC'08 JO15-1 0-0 

SVC'08 7 - Nootdorp 7 2-3 SVC'08 JO15-2 - Gr.WII VAC JO15-3 1-0 

SVC'08 35+1 - Ster de 35+1 3-2 Den Hoorn JO15-3 - SVC'08 JO15-3 10-1 

TAC'90 35+2 - SVC'08 35+2 7-3 Gr.WII VAC JO13-1 - SVC'08 JO13-1 2-0 

Blauw-Zwart 35+1 - SVC'08 35+3 6-0 SVC'08 JO13-2 - Leidschenvn JO13-1 3-6 

Semper Altius 35+3 - SVC'08 35+4 1-4 RKAVV JO13-2 - SVC'08 JO13-3 8-0 

SVC'08 35+5 - KSD-Marine 35+1 8-9 SVC'08 JO12-1 - RKAVV JO12-1 0-8 

SVC'08 35+6 - Gr.WII VAC 35+2 3-4 RKAVV JO12-2 - SVC'08 JO12-2 17-0 

SVC'08 O23-1 - DSVP O23-1 2-4 SVC'08 JO11-1 - Gr.WII VAC JO11-2 2-11 

    VUC JO11-3 - SVC'08 JO11-2 1-13 

        

Dames/meiden  Week 40    

DoCoS VR2 - SVC'08 VR2 6-0 fc ’s-Gravenz MO17-2 - SVC'08 MO17-2 0-9 

Quick MO17-1 - SVC'08 MO17-1      

SVC'08 MO17-2 - VUC MO17-1 6-0     

SVC'08 MO13-1 - Voorsch'97 MO13-1 2-2     

TAVV MO13-1 - SVC'08 MO13-2 1-0     

Quick MO11-2 - SVC'08 MO11-1 2-9     

 

LEDENMUTATIES 
 

Nieuwe leden 
PLGQ935, Ide de Boer, geb. 5-8-73 
LXJR858, Alain Buitenhek, geb. 17-11-94 

BYKD68R, Tamim Chebti, geb. 6-10-80 
SZKG46S, Eugene Cherkas, geb. 16-8-13 

SZPV406, Hugo van Doorn-Fernandez, geb. 26-5-17 
GLRT80I, Huub van Eck, geb. 13-10-97 

MLBP89V, Sorayya Habieb, geb. 14-10-98 
SZPV31S, Oskar Jansen, geb. 1-7-15 
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BLJW675, Koen Meijer, geb. 25-12-73 
SZBR45J, Emma Rolaff, geb. 18-9-16 
SZPV35W, Celine Schaap, geb. 27-12-13 

SZPV45Z, Sacha Scordel, geb. 30-1-17 
SZPV462, Arfa Sheikrojan, geb. 19-11-75 

SZPS40P, Paolo Smeraldo, geb. 28-6-68 
SZPS30M, Mink Spaans, geb. 28-1-63 
FZDR36W, Melvin Spaans, geb. 18-3-94 

RLDC06E, Novi Tetelepta, geb. 9-1-08 
SZPV42W, Evi van der Wiel, geb. 2-5-17 

 

Opgezegd 
MJJV60M, Tobias Dijkhuizen 

QPLW97T, Ali Haidarpour 
MMPY17Q, Henk Robert 
Hoogeveen 

QLTC23I, Julian Jansen 
SRWW85D, Robert Katsakev 

LZNB25S, Dylan Kleijn 

QZMD08L, Obe de Muyt 
SRK7ZVE, Jan Neuteboom (don) 
BLTV672, Virgil Paal 

STDY17T, Titouan Pirio miquel 
CFCV58W, Peter Pronk (don) 

GMPG05J, Saad Rahmoune 

F68WEGG, K. Roos (don) 
RWWK903, Fürkon Sönmez 
MBYH843, Giovanni van der Veen 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN 
 

Van Nispen 1 - SVC’08 1, uitslag 1-2 (1-1) (dd 9/10) 
Optimaal resultaat na een moeilijke middag voor SVC’08. 
Wie vrijdagavond de wedstrijd Letland-Nederland heeft gezien kan zich gemakkelijk een beeld vormen van 

de wedstrijd die SVC’08 vanmiddag in De Zilk tegen Van Nispen speelde.  
SVC’08 viel aan en Van Nispen verdedigde. De kansen waren voor SVC’08 maar Van Nispen profiteerde van 
een dekkingsfout bij een vrije trap. In de tweede helft kwam SVC’08 geheel volgens de verhoudingen in het 

veld weer op voorsprong maar in de laatste minuut ontsnapte het net als Oranje aan de gelijkmaker.  
Dus verliet SVC’08 De Zilk tevreden met het resultaat, maar zeker niet met het vertoonde spel.  
Een kwartier later dan gepland werd om kwart over drie afgetrapt op het zonnige en gezellige complex van 
Van Nispen. SVC’08 moest het doen zonder een zevental geblesseerde spelers.  

Het had daarbij het geluk dat het moest aantreden tegen één van de zwakste tegenstanders in de 2e Klasse 
C. SVC’08 dat startte in een 5-3-2 opstelling kwam moeizaam op gang.  
Gelukkig bakte Van Nispen er weinig van zodat SVC’08 in die beginfase geen schade opliep.  

Op rechts kreeg Youssef Massaoudi alle ruimte om vrij op te komen maar kreeg hij te weinig steun van zijn 
medespelers die de looplijnen niet goed uitvoerden waardoor veel aanvallen verzandden. SVC’08 werd de 
helpende hand toegestoken door Van Nispen verdediger Tom Dijkers die na een kwartier spelen de bal over 
zijn eigen doelman in het doel kopte (0-1). 

Na deze opsteker kwam SVC’08 wat beter in de wedstrijd en kreeg het ook kansen.  
Maar geheel in strijd met het wedstrijdbeeld kwam Van Nispen in de vijfentwintigste minuut langszij. Een 
vrije trap werd naar de tweede paal verzonden waar Sven de Ridder zeer slecht werd gedekt en de bal 

eenvoudig langs de niet reagerende keeper Wesley Storm in de verre hoek schoot (1-1). 
Omdat Clay Hoekstra verzuimde een open kans te benutten brak de rust met een gelijke stand aan. Na rust 
nam SVC’08 de touwtjes in handen en was het en richtingsverkeer naar het van Nispen goal zonder dat dit 
overigens tot uitgespeelde kansen leidde. Van Nispen wankelde en capituleerde uiteindelijk in de 

zesenzestigste minuut.  
Clay Hoekstra kaatste de bal op Jessy Boateng die hard en zuiver inschoot en keeper Sven van Hensbergen 
geen kans gaf (1-2). Nu SVC’08 eenmaal weer op voorsprong was gekomen leek het weinig meer te duchten 

te hebben van Van Nispen dat voetballend niet mee kon.  
Maar bij een marge van één doelpunt loert het gevaar uit een klein hoekje. Zo ook in deze wedstrijd. Met 
lange ballen van achteruit zocht Van Nispen het man tegen man duel in de hoop dat de bal een keer goed 
zou vallen. Zo ontsnapte SVC’08 tot driemaal toe aan de gelijkmaker.  

Eerst redde Wesley Storm eenmaal zeer bekwaam en even later werd de bal in vrije positie voorlangs het 
SVC’08 doel geschoten. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd kreeg SVC’08 toch nog een domper te 
verwerken. De voor de rest goed spelende Gino de Water torpedeerde op het middenveld geheel onnodig 
een Van Nispen speler. Scheidsrechter Moussaoui zag in deze overtreding een rode kaart. Wat dus een 

schorsing oplevert.  
Tot opluchting van de SVC’08 supporters belandde de bal uit de vrije trap in de handen van keeper Wesley 
Storm waarna direct werd afgefloten. Een terechte overwinning voor SVC’08, maar hopelijk loopt de 

blessurebank snel leeg anders kon al dit blessureleed wel eens punten gaan kosten. 
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Koudekerk 2 - SVC’08 2, uitslag 0-1 (dd 2/10) 
Karakterploeg pakt volle buit. 
Het is absoluut een kunst, zodra het fluitje gaat de knop omzetten in de prestatiestand en dat is precies wat 
er vandaag gebeurde. Waar een week eerder het openingskwartier de nederlaag inleidde was ditmaal 

iedereen direct bij de les. Naar mate de wedstrijd vorderede werd het aandeel van SVC’08 groter en via de 
snelle Herve, Rodiwa en Tim werd er een aantal maal gevaar gesticht of net voorkomen vanwege een 
vlagsignaal. De achterhoede gevormd door Mitchell, Ronald, Jordy en Bradley stond als een huis en gaf geen 
krimp terwijl Jari en Pepijn wat hoger op het speelveld hun ziel en zaligheid in de duels stopten. De ijzeren 

discipline zorgde ervoor dat de thuisclub zich stukliep op de SVC’08 defensie en niet bij machten was om 
grote kansen te creëren. Na de thee maakte Do zijn opwachting om als gelegenheidsspits voor gevaar te 
gaan zorgen. SVC’08 kwam uitstekend uit de kleedkamer en toonde de “hier valt wat te halen” instelling. 

Dribbels van Herve en Rodiwa strandden nog maar de intenties waren duidelijk. Halverwege de 2e helft was 
het Giorgio die doorbraak en het overzicht behield, hij bediende Do op maat waarna de bal fraai in de 
bovenhoek vloog 0-1. In de fase hierna ontstond er nog meer ruimte en via Rodiwa en Herve was er kans 
op meer, terwijl Pepijn zijn afstandsschot te weinig richting mee kon geven. In de slotfase kreeg Koudekerk 

nog 2 mogelijkheden, maar zowel de kopbal als het schot misten precisie. Hierna kwam SVC’08 niet meer in 
de problemen en was de 1e competitie zege een feit, een groot compliment voor de getoonde instelling is 
zeker op zijn plaats. 

 

SVC’08 2 - Rijnvogels 3, uitslag 1-4 (dd 9/10) 
Valse start frustreert SVC’08. 
Op een zonnig Oostersportpak kwam ditmaal Rijnvogels op bezoek dat de competitie was gestart met een 
tweetal puntendelingen. Positief was dat de backposities werden ingevuld door het jeugdige duo Atem en 

Ayman en het was leuk om te zien dat de herten tegen fysiek sterke tegenstanders goed op de been bleven. 
De gasten begonnen scherper aan het duel dan SVC’08, dat zat voornamelijk in de absolute wil om te 
winnen wat je vaak terugziet in de duels en het kort dekken. Het was uit zó’n duel dat de 0-1 tot stand 
kwam, na half wegwerken en het licht hinderen in het doelgebied kwamen de gasten op 0-1. Binnen 10 

minuten kwam ook de 0-2 tot stand, na een corner werd er niet goed gedekt en van dit buitenkansje werd 
dankbaar geprofiteerd 0-2. In de fase hierna werd SVC’08 sterker en kon Do met een kopbal, na een goede 
pas van Atem, de keeper testen. Vijf minuten later volgde een uitgelezen kans op de 1-2. Do werd aan zijn 

shirt getrokken en de bal ging op de stip, Mylo legde aan van 11m. maar zag zijn inzet via de keeper en de 
lat weer terug het veld inspringen. Ondertussen kroop SVC’08 steeds meer uit de schulp en de defensie van 
de Valkenburgers wankelde een aantal maal. Na een keiharde charge op Jari, ging de bal andermaal op 11 
meter en het was Arijan die de spanning terugbracht 1-2. Waar SVC’08 hoopte op een scenario waarin het 

langszij kon komen waren het de gasten die de marge weer op 2 brachten en de ruststand op 1-3 
bepaalden. Na de thee maakte Santiago zijn opwachting en ging SVC’08 op jacht naar de aansluiting. De 
gasten verdedigden vooral de voorsprong en lieten hierbij weinig steken vallen en SVC’08 was niet bij 

machte om de gasten echt te doen wankelen. Ook voor het doel van Ruben gebeurde weinig 
noemenswaardig meer en uiteindelijk viel er nog één hoogtepuntje te noteren, helaas wel voor de gasten. 
Een van de snelle dribbelaars snelde de 16 in en tekende voor de vierde treffer: 1-4. Komende zaterdag 
geldt weer het credo nieuwe ronde nieuwe kansen en staat het bezoek aan Van Nispen op de agenda.  

 

SVC’08 3 - Forum Sport 4, uitslag 3-4 (dd 9/10) 
Thuisclub schittert één helft.  
Na de valse start zaterdag dan het eerste thuisduel voor de competitiereeks. Voor opponent Forum was het 
de eerste competitiewedstrijd dus ook de tegenstander had plannen voor een goed resultaat. Een fris 

spelend SVC’08 was echter de toonaangevende partij en legde een aantal vlotte combinaties op de mat. Af 
en toe was er en speldenprik van de Voorburgers dat gokte op een ingeving van een van de jeugdige spelers 
van de ploeg. Na een heerlijke dieptepass van Ferry was het Sven die het overzicht hield en de 1-0 

noteerde. Gesterkt door de voorsprong deelde SVC’08 de lakens uit en leek een eenvoudige middag 
tegemoet te gaan, zeker nadat andermaal Sven het vizier op scherp had staan na een voortreffelijke 
versnelling van Bas 2-0. Inmiddels had Roel zijn doel goed verkleind en hield voorlopig de 0. In de 37e min 
was het Hisham die goed wegdraaide en koel afrondde en SVC’08 met de 3-0 in veilige haven leek te 

brengen. Forum liet inmiddels zijn tanden zien en na een verbale uitbarsting volgde een tijdstraf die 
uitmondde in een wisselbeurt. In de 46e minuut slaagde SVC’08 er onvoldoende in om overtuigend uit te 
verdedigen en de half afgeslagen bal werd achter Roel geschoten waardoor de teams met 3-1 de 

kleedkamers opzochten. Na de thee werd er van verschillende kanten gewaarschuwd om de rust te bewaren 
en op zoek te gaan naar een ruimere marge, de aansluiting zou Forum ongetwijfeld van nieuw elan voorzien 
en de wedstrijd weer open breken. De Voorburgers slaagden echter wel in deze missie en de wapenfeiten 
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van SVC’08 bleven in het 2e bedrijf beperkt. Hisham raakte nog wel de paal maar helaas stokte de SVC’08 
productie bij 3 treffers. Forum trok uiteindelijk naast een lange neus ook de punten naar zich toe, zij wisten 
het net nog 3x te vinden en vetrokken zodoende met een 3-4 zege. Al met al een even zure als onnodige 

nederlaag en er zal een goed resultaat tegen VUC voor nodig zijn om het vervelende gevoel van ons af te 
spelen. 
 

Wilhelmus 35+2 - SVC’08 35+5, uitslag 1-0 (dd 2/10) 
Een pingel maakt het verschil. Nu de bekercompetitie zonder ook maar enig punt te hebben gehaald achter 

ons ligt, aanvoerder Fennema na een lange vakantie eindelijk weer terug is, waar Berend keurig netjes 
secretaris van VE5 is geworden, waar Wilhelmus al 108 jaar bestaat, de kantine daar leeg is, waar het 
regende, waar we tegen een team van expats speelden, daar hielden we eigenlijk de nul. Alleen jammer dat 

de scheidsrechter op zijn streep ging staan, heel ver weg ergens wel gelijk had en een penalty toekende, 
daar verloren wij dus met 1-0.  
Met Knoester weer in de goal. Knoester pakte de bal niet. De rest van het team speelde wel foutloos.  
Lange Jan bood een voorbespreking aan en kwam ook kijken. Kleine Jan was in geen velden of wegen te 

bekennen. Bas vloeg. 
Bij gelegenheid is dit verslag door mij geschreven. Berend pleegt dit normaliter te doen, maar die was deze 
week druk met verkiezingen in 079.  

 
Aad 
 

JEUGDNIEUWS 
 

Derde training gestart 
Vrijdag 1 oktober is de 3e training van start gegaan. Een kleine 50 jeugdleden in de leeftijdscategorie O8 - 
O13 trotseerden de stromende regen voor dit nieuwe initiatief op SVC’08. De kids die zichzelf willen 

verbeteren hadden zich voor de zomerstop ingeschreven en krijgen in deze pilot van 10 vrijdagen een 
programma aangeboden met 3 onderdelen: voetbaltechnische scholing, crossfit (core stability) en technische 
loopscholing. De onderdelen worden gedoceerd door ervaren trainers: Harold Tjaden (hoofd Jeugdopleiding 

SVC’08), Denise Rog (trainer bij Intension, onder meer gespecialiseerd in kinder-fitness) en Ewout Buijs 
(technische looptrainer vanuit de hockey wereld, traint onder meer nog een aantal internationals). Zij kregen 
ondersteuning van de hulptrainers Marik, Conner, Antoine, Elisabeth en Gilbert. De deelnemende jongens en 
meiden waren enthousiast over deze nieuwe vorm die natuurlijk werd afgesloten met een partijvorm. De 

komende vrijdagen te aanschouwen tussen 17.00 en 19.00 op Sportpark Oosterpark. Dit alles mede mogelijk 
gemaakt door de Vrienden van SVC’08, waarvoor veel dank! 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN DAMES/MEIDEN 
 

FC Lisse VR1 - SVC’08 VR1, uitslag 3-2 (dd 2/10) 
Zaterdag 2 oktober verzamelden de dames van VR1 op de club. De tweede competitiewedstrijd tegen FC 

Lisse moest worden gespeeld. Een ploeg die de week ervoor met 10-1 had gewonnen van Quick Boys en dus 
zeker niet moest worden onderschat.  
Vol goede moed gingen we richting Lisse. Na het rijden van een paar extra rondjes hadden we allemaal een 
parkeerplekje en gingen wij op zoek naar de kleedkamer. Helaas bleek de club flink aan het verbouwen te 

zijn en hadden ze voor ons geen kleedkamer geregeld. Zo flexibel als wij zijn, kleedden wij ons om op de wc 
en deden wij buiten de wedstrijdbespreking. Niet optimaal, maar we moesten het ermee doen. Gelukkig was 
Patrick op alles voorbereid en toverde hij een tactiekbord uit zijn tas om zo toch de opstelling duidelijk te 

kunnen maken.  
Anke vervulde i.v.m. een blessure de rol van keepster. De verdediging bestond uit Eva Hoogland, Quirine, 
Anastasia en Charlotte. Op het middenveld begonnen Emma, Eva Huitema en Eline en in de voorhoede 
kwamen Isabel, Hanna en Jersey te staan. De wissels waren Lara en Janine.  

Na een peptalk en een aantal tips van Patrick waren we er klaar voor en gingen we vol goede moed naar het 
veld. Eenmaal opgesteld bleek dat de tegenstander een pupil van de week had en deze mocht dan ook het 
veld over dribbelen en scoren. Na dit doelpunt, wat gelukkig niet echt meetelde, kon de wedstrijd beginnen. 

Helaas leek het alsof wij dachten dat er nog een pupil van de week was, want wij lieten de dames van Lisse 
zo langs ons heen voetballen en kwamen in de eerste minuut 1-0 achter. Hierna waren we gelukkig wel echt 
wakker en gingen we op zoek naar de gelijkmaker. Deze viel al snel, na een wereldgoal! Eva Huitema schoot 
de bal het halve veld over en Eva Hoogland kopte de bal schitterend het doel in. Helaas vond de 
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tegenstander het nodig om te vlaggen voor buitenspel en dus werd het doel afgekeurd. Opnieuw moesten 
we aan de slag om toch de echte gelijkmaker te maken. De tegenstander dacht daar echter anders over en 
probeerde de 2-0 te maken. De scheidsrechter leek hen daar wel bij te willen helpen. Nadat Anke volgens de 

scheidsrechter de bal te lang vasthield, kregen wij een indirecte vrije trap tegen. Even was daar de angst dat 
we nog verder achter kwamen, maar we gooiden ons met alles wat we hadden voor de bal. Deze kon 
gelukkig worden weggewerkt.  
Nadat we van de schrik waren bekomen gingen we weer lekker voetballen. We vonden elkaar steeds beter 

en uiteindelijk schoot Eva Huitema dan ook de 1-1 binnen! Alles was weer mogelijk! Na nog een mooie 
aanval werd Jersey overduidelijk onderuit gehaald in het 16-meter gebied van de tegenstander. We gingen 
al bijna klaar staan voor de penalty toen de scheidsrechter tot iedereens verbazing besloot om niet te 

fluiten. Dit terwijl hij het scheidsrechtersboekje duidelijk uit zijn hoofd had geleerd en tot dat moment voor 
elke kleine overtreding had gefloten. Vol verbazing voetbalden wij dan toch maar verder. Uiteindelijk kregen 
wij Jersey weer voor de goal en schoot zij de 2-1 erin!  
De tweede helft verliep helaas niet zoals wij hadden gehoopt. We werden duidelijk moe en speelden soms 

slordig. De tegenstander leek dit te merken en zette nog een tandje erbij. Met een goed gevulde bank 
konden zij ook steeds weer nieuwe fitte meiden het veld inbrengen en hier hadden wij het soms best zwaar 
mee. Toch bleven wij alles geven en kwamen wij een aantal keer één op één met de keepster van Lisse. 

Helaas voor ons was die goed getraind en hield zij de ene na de andere bal tegen. Uiteindelijk kwam de bal 
toch goed terecht. Via de keepster van Lisse kwam de bal keihard in het gezicht van Lara. Deze rolde daarna 
het doel in! Helaas riep iemand langs de kant dat het hands was en ook hier ging de scheidrechter weer in 
mee. Dat ondanks dat Lara een rode wang had als bewijs dat de bal echt daar tegenaan was gekomen. 

Weer een teleurstelling die we moesten verwerken. Het was niet eerlijk, maar helaas is er op ons niveau 
geen VAR die kan ingrijpen.  
De dames van Lisse kwamen daarna steeds vaker bij ons doel in de buurt. We probeerden de bal telkens 

weer weg te krijgen, maar dat wilde niet meer zo goed lukken. Na een overtreding volgde toen ook nog 
eens een penalty tegen en deze vloog er in. 2-2. Dit gaf de tegenstander net het zetje om ook de laatste 
minuten nog vol gas te geven. In de laatste minuut kwamen zij nog één keer in de aanval en scoorden zij 
tot overmaat van ramp de 3-2.  

Soms heb je zo´n dag dat alles tegen zit, de kleedkamer, de scheidsrechter, het veld, de conditie en kansen 
die er maar niet in willen. We hebben ondanks alles hard gewerkt en hadden de 3 punten echt verdiend. 
Helaas zat het deze week niet mee. Volgende week maar weer beter.  

Dan staat de wedstrijd tegen Oegstgeest VR2 op het programma en die gaan we gewoon weer. 
winnen! 
 
Eline 

 

DoCoS VR2 - SVC’08 VR2, uitslag 6-0 (dd 9/10) 
De meiden van SVC’08 waren er al helemaal klaar voor en om kwart voor 9 zaten wij aan de koffie in de 
kantine. Het was erg vroeg, maar dat bedierf de sfeer niet.  
Eenmaal aangekomen bij DoCoS begon de zon te schijnen. Toen we het veld op gingen, bleek het veld 

super nat en drassig te zijn. Indien er een bal werd gespeeld kwam er gelijk wat water mee. Dit zou een 
modderige wedstrijd worden. We begonnen goed en pas na 20 minuten kwamen we op 1-0 achterstand. We 
waren als team erg goed aan het verdedigen alleen kwamen we niet erg naar voren. Het was erg 

vermoeiend voor iedereen om telkens na een paar passen van SVC’08 weer te moeten verdedigen. Een 
speelster speelde heel hard op ons in en toen ging de bal helaas via een van onze spelers in het goal. 2-0. 
Later kwam er een mooie kopbal, die helaas het verkeerde doel in ging 3-0, maar eigenlijk vonden wij door 
twee eigen goals dat het nog 1-0 was.  

In de rust hebben we even bij elkaar gezeten en onze koppen weer bij elkaar gezet. Na de rust werden wat 
mensen van positie veranderd en kwamen er wat kansen voor SVC’08. Helaas lukte het ons niet om in het 
doel te schieten. De tegenstander gaf niet op en maakte nog 3 doelpunten. We hebben als team goed 

gespeeld en goed verdedigd. Het was jammer dat de tegenstander net iets beter was.  
 
Daniëlle 
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Forum Sport MO13-4 - SVC’08 MO13-1, uitslag 0-12 (dd 2/10) 
Het is zaterdag 2 oktober. We spelen uit tegen Forum Sport om 11.30. Voor de bespreking en het opwarmen 
moeten we ongeveer 40 minuten van tevoren aanwezig zijn.  
De wedstrijd begon meteen al goed er werd al heel snel een goal gemaakt door Lena. Zo kwamen erna nog 

8 goals.  
De 2e helft begon het slordiger te worden. we hadden hier door veel kansen verloren om te scoren maar 
toch nog 4 keer gescoord. Maar uiteindelijk is het toch nog 0-12 voor SVC’08 geworden en we hebben 
allemaal super goed gespeeld. 

(gescoord: Lena, Iris, Frederique, Jesslyn, Mathilda, Ilana, Milou) 
 
Iris 

 

SVC’08 MO13-1 - Voorschoten'97 MO13-1, uitslag 2-2 (dd 9/10) 
Het was een vroege zaterdagochtend, omdat we al om half negen moesten spelen.  
De wedstrijd begon en na wat gemiste kansen van ons scoorde toch de tegenstander (0-1). We hebben 
twee keer de paal geraakt maar scoorde niet in de eerste helft.  

Toen begon de tweede helft met en scoorde we wel door Frederique (1-1). Hierna maakten wij nog een 
doelpunt, dit was door Evy (2-1). Toen zette de tegenpartij nog een aanval op en scoorde in de hoek (2-2).  
Daarna speelde we nog een paar minuten maar werd er niet meer gescoord.  
Alle meiden hebben goed het goed gedaan. Tot maandag. 

 

Quick MO11-2 - SVC’08 MO11-1, uitslag 2-9 (dd 9/10) 
Zaterdag ochtend 08.00 staan ze er weer, de meiden van SVC’08 spelen uit tegen Quick. Onder begeleiding 
van Arjan gaan ze naar de kleedkamer voor de opstelling en peptalk. Dan hop richting het veld, ze beginnen 

gelijk met warm lopen en staan zoals gewoonlijk weer keurig op tijd opgesteld. Dit terwijl de tegenpartij nog 
lijkt te bedenken wie waar gaat staan! 
Hannah is vandaag onze aanvoerster, fluitje gaat en ze spelen elkaar eerst even rustig over alvorens ze het 
“spel” laten beginnen. De meiden van de tegenpartij ogen wat kleiner maar dat zegt niets, want na 2 min 

moet Faye haar eerste redding maken, Faye neemt uit op Hannah naar Tess naar Dewi terug naar Tess 
eerste poging, naast. Van Mirte (altijd laatste vrouw) naar Aimeé S terug naar voren. Helaas Quick loopt 
terug, en na een poging tot verdedigen van Milou, Mirte en Aimeé S gaat ie er toch in 1-0. Zijn jullie nu 
wakker vraagt de trainer? Hannah begrijpt de boodschap en neemt de bal mee, helaas net naast. Over en 

weer, het wordt ze best moeilijk gemaakt ze hebben voorin veel meiden gezet maar SVC’08 blijft jagen op 
een goal en dan vanaf de zijlijn komt ie bij Hannah terecht en ze schiet… Yes 1-1. Dewi speelt 
gecontinueerd op links en speelt iedereen mooi aan zowel het middenveld als voorin. Vrij snel daarna weer 

een poging voor SVC’08 maar naast. Dan Tess na een flinke aanloop geeft ze een klein tikje en hij zit ze 
maakt de 1-2. Daarna maakt Tess ook nog de 1-3. Er wordt gewisseld, Aimeé R voor Tess, Rosalie voor 
Annabelle en Alexandra voor Milou. Wat mooi om te zien dat iedereen zo zijn plekje heeft gevonden op het 
veld en dat met deze leeftijd al. Quick neemt gebruik van onze wissels en trekt naar voren, redding van 

Faye, goal blijft leeg. Het wordt SVC’08 even wat moeilijk gemaakt, ze moeten flink verdedigen vooral 
Rosalie en Alexandra komen lekker aan de bal nu en Aimee S blijft onverstoorbaar harde ballen terug geven 
ze kijkt, kiest en passt. Faye moet een aantal reddingen maken, maar het blijft 1-3 nu rust een limo erin en 

een talk van de trainer, de meiden worden even terug bij de les gefloten, worden gewezen op verbeter 
punten en krijgen complimenten daar waar ze goed gaan.  
We beginnen weer, iedereen drukt, beide teams willen naar “hun” voor. Alexandra verdedigt goed en weer 
staat Mirte er steeds, Milou is nu ook veel aan de bal en probeert de bal voor de voeten van Annabelle te 

krijgen. Tess en Hannah kregen een kans maar net in handen van de keep. Tess rent zich vrij en met een 
mooie voorzet schiet Aimeé R hem erin 1-4. Dan gaat het snel, weer naar Hannah en ze schiet via de hoek 
bam 1-5 en weer 1-6 (Tess) het ging zo snel. De meiden van Quick worden zichtbaar een beetje 

gefrustreerd en maken zich vrij waardoor ze een kans creëren en het word 2-6 we krijgen kansen voorin 
maar ze gaan er niet in. Dan krijgt Quick de bal weer voor de voeten maar maakt Faye een mooie redding, 
gelijk spelen ze terug en met een wisseling tussen Hannah en Tess wordt het 2-7. Het publiek merkt op dat 
Dewi de hele wedstrijd er is, rustig, balbezit geweldloos verzet. Ze speelt prachtig voetbal, terug naar de 

wedstrijd want daar maakt Hannah 2-8 door een mooie voorzet van Aimeé S. Daar gaat Tess ze sprint naar 
voor en maakt 2-9. De scheids fluit af! Het is duidelijk SVC’08 wint en dat maakt deze meiden POULE 
winnaar! Dik verdiend en heel trots wat groeien ze, elke week weer. Aimée R is speelster van de week, ze 

scoorde een mooi punt.  
Nog één weekje trainen, herfstvakantie en dan de nieuwe poule en een nieuwe uitdaging! 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 16 oktober 2021 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

30004 SVC'08 1 - DoCoS 1 14:30 R.M.C. Duindam 2e kl C 1 
41504 Van Nispen 2 - SVC'08 2 15:00 E. Groen 3e kl A  
41069 VUC 2 - SVC'08 3 15:15 Mansveld H.W.J. 4e kl 06  
29994 REMO 3 - SVC'08 4 14:30  4e kl 07  
63225 SVC'08 5 - Forum Sport 7 13:30 Fokker M.W. 6e kl 03 2 
66061 SVC'08 6 - TAC'90 3 13:30 Teylingen L.H. v 8e kl 06 3 
22243 BSC '68 9 - SVC'08 7 14:30  8e kl 12  
32279 DSO 35+1 - SVC'08 35+1 13:00  1e kl 1  
33480 SVC'08 35+3 - TAC'90 35+4 15:30 Hoogeveen M.T. 2e kl 04 2 
24663 SVC'08 35+4 - Blauw-Zwart 35+1 15:30 Gordijn J.C. 2e kl 04 3 
53651 Gr.WII VAC 35+1 - SVC'08 35+5 13:30  2e kl 08  
55740 Wilhelmus 35+2 - SVC'08 35+6 12:00  2e kl 08  
26789 Wilhelmus O23-1 - SVC'08 O23-1 14:15 Beukers M.J. Div 4 E  

 

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 16 oktober 2021 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

36349 RCL JO19-1 - SVC'08 JO19-1 11:30  Hoofdkl A  
51145 Quick Boys JO19-2 - SVC'08 JO19-2 14:00  3e kl 

Zwaluwe
n Jeugd 

02 

 
23170 SVC'08 JO17-1 - DWO JO17-1 11:45 S.J. Hooi Hoofdkl A 1 
41390 HVV JO17-4 - SVC'08 JO17-3 11:30  4e kl 

Zwaluwe

n Jeugd 
06 

 
38233 SVC'08 JO15-1 - HVV JO15-2 09:45 Buitenhek R.A. 1e kl 

Zwaluwe
n Jeugd 

02 

2 
55096 BSC '68 JO15-2 - SVC'08 JO15-2 08:30  3e kl 

Zwaluwe

n Jeugd 
03 

 
19707 SVC'08 JO15-3 - TOGB JO15-4 09:45 Markering P. 4e kl 

Zwaluwe
n Jeugd 

05 

3 
19409 SVC'08 JO13-1 - Forum Sp JO13-1JM 10:00 Baaren R.B. v Hoofdkl C 1 
64583 VUC JO13-1 - SVC'08 JO13-2 10:00 Diesveld X.J. 1e kl 

Zwaluwe

n Jeugd 
02 

 

 

Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 16 oktober 2021 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

53901 Katwijk VR1 - SVC'08 VR1 14:30  4e kl A  
73732 SVC'08 VR2 - DoCoS VR3 11:45 Visser S.B. 5e kl B 2 
47840 SVC'08 MO17-1 - Gr.WII VAC MO17-2 13:30 Zeeuw A.D. de 1e kl 01 4 
53463 Wippolder MO17-1 - SVC'08 MO17-2 12:20  2e kl 05  
54660 Gr.WII VAC MO13-2 - SVC'08 MO13-1 09:45  2e kl 02  
42568 SVC'08 MO13-2 - SJC MO13-3 09:45  3e kl 01 4 

 
BSC '68 Sportlaan 3a, Benthuizen 079-3313467 RCL Bloemerd 2, Leiderdorp 071-5893450 
DSO Thomas Morelaan, Zoetermeer 079-3315591 REMO Asmansweg 10, Den Haag 070-3964141 

Gr.WII VAC Buurtweg 124, Wassenaar 070-5179083 Van Nispen Sportlaan, de Zilk 0252-518112 
HVV Van Hogenhoucklaan 37, Den Haag 070-3248361 VUC Het Kleine Loo 1, Den Haag 070-3858018 

Katwijk de Krom, Katwijk 071-4027085 Wilhelmus Groene Zoom 2, Leidschendam 070-3866595 

Quick Boys Laan van Nieuw Zuid, Katwijk 071-4014132 Wippolder Rijksstraatweg 9, Delft 015-2567021 
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Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 23 oktober 2021 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

52270 Vitesse Delft 1 - SVC'08 1 14:30  2e kl C  
74266 SVC'08 3 - Scheveningen 4 12:00 Taal J.J. BE 1 24 2 
73476 Wilhelmus 3 - SVC'08 5 12:00  6e kl 03  
74318 Forum Sport O23-3 - SVC'08 6 13:00  BE 5 40  
54328 Oliveo 7 - SVC'08 7 13:00 Hogervorst C 8e kl 12  
74395 SVC'08 35+1 - Ster de 35+1 15:15  BE 1 04 1 
74396 TAC'90 35+5 - SVC'08 35+2 12:00  BE 1 10  
71279 SVC'08 35+5 - Rijnsb.Boys 35+1 14:30 Pot H. vd 2e kl 08 3 

 

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 23 oktober 2021 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

19129 ASC JO19-1 - SVC'08 JO19-1 14:30  Hoofdkl A  
39552 SVC'08 JO17-1 - Gr.WII VAC JO17-1 11:45  Hoofdkl A 1 
43317 SVC'08 JO13-1 - DHL JO13-1 10:00 Hamers L. Hoofdkl C 1 

 

Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 23 oktober 2021 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

33985 SVC'08 VR1 - DoCoS VR1 13:30 Roeleveld S. 4e kl A 1 
73904 Die Haghe MO17-1 - SVC'08 MO17-1 13:30  2r BE 1 05 

 
 

73915 SVC'08 MO17-2 - Floreant MO17-1 10:00 Beelen R. v 2r BE 1 22 
 

2 
45946 Rijnsb.Boys MO13-2 - SVC'08 MO13-1 08:30  2e kl 02  
60354 Ter Leede MO13-1 - SVC'08 MO13-2 08:30  3e kl 01  

 
ASC Duivenvoordestraat, Oegstgeest 071-5174156 TAC'90 Aagje Dekenlaan 1, Den Haag 070-3800419 

Die Haghe Wijndaelerweg, Den Haag 070-3235178 Ter Leede Roodemolenweg, Sassenheim 0252-210174 

Forum Sport Prins Bernhardlaan, Voorburg 070-3864302 Vitesse Delft Henk van Riessenlaan, Delft 015-2613370 
Oliveo Sportlaan, Pijnacker 015-3692141 Wilhelmus Groene Zoom 2, Leidschendam 070-3866595 

Rijnsb.Boys Noordwijkerweg, Rijnsburg 071-4021506    

 


