
Clubblad 8, maandag 6 december 2021  1/8 

 

Clubblad SVC’08 
   

maandag 6 december 2021 Verschijnt 2-wekelijks 14e jaargang no. 8 

      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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Kort verslag ALV 26 november 2021  
Terwijl de jeugd bezig is met de vrijdagavond training opent de voorzitter, Rob de Roo, de algemene 
ledenvergadering. Helaas vindt deze vergadering opnieuw deels digitaal plaats. 
De secretaris, Rene de Zeeuw, merkt op dat de jaarverslagen van de verschillende commissies in het teken 

van COVID-19 staan. Door de maatregelen is er nauwelijks gevoetbald en hebben er weinig activiteiten 
plaatsgevonden. Gelukkig heeft de jeugd wel kunnen trainen en aan het einde van het seizoen ook nog 
wedstrijden gespeeld. Hierbij is de inzet van de vele vrijwilligers erg belangrijk geweest. Er is veel gevraagd 
van de vrijwilligers. De secretaris dankt de vrijwilligers voor hun enorme inzet. 

De penningmeester, Marien de Jong, deelt mede dat de zonnepanelen op het dak van de kantine zijn 
geplaatst. De toegezegde subsidie is voor het grootste deel ontvangen. Het restant zal uitgekeerd worden 
nadat de opleveringspunten zijn opgelost. 

De notulen van de ALV d.d 16 april 2021 worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. De 
penningmeester licht de jaarrekening 2020-2021 uitgebreid toe. De kascommissie heeft de jaarrekening 
gecontroleerd en in orde bevonden. De leden stellen op advies van de kascommissie de jaarrekening vast en 
verlenen decharge aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid 2020-2021. 

Na een toelichting op de conceptbegroting door de penningmeester heeft de vergadering de begroting 2021-
2022 goedgekeurd en vastgesteld. 
Nico Taal volgt Martin Pronk als lid van de kascommissie. 

Leenderd Rog heeft zich als kandidaat bestuurslid teruggetrokken. Leenderd heeft aangegeven dat hij 
ervaart dat hij op dit moment niet de juiste man op de juiste plaats is. Het bestuur zal op zoek gaan naar 
een kandidaat voor de bestuursfunctie technische zaken. De leden wordt opgeroepen zich kandidaat te 
stellen. 

De voorzitter, Rob de Roo, en vice-voorzitter, Jaap Lolkema, worden herbenoemd. 
Ron van Baaren stelt zich beschikbaar om het web-team te versterken. 
Walking Football is sinds enige maanden een nieuw onderdeel binnen SVC’08. Onder aanvoering van Ron 
van Baaren wordt er eens per drie weken op vrijdagavond gevoetbald volgens de regels van Walking 

Football. De vrijdagavonden worden door de trainingen van de jeugd, het vrijdagavondvoetbal (VAV) en het 
Walking Football steeds levendiger. 
 

Secretaris 
Rene de Zeeuw 
 

Contractverlenging Harold Tjaden 
Door Harolds toewijding, betrokkenheid en trainerscorps staat de opleiding van SVC’08 momenteel als een 

huis. We zijn dan ook erg blij dat Harold zijn contract met drie seizoenen heeft verlengd.  
Met de verlenging gaat SVC’08 door met het optimaliseren van de jeugdopleiding en het jeugdbeleid. Het 
vernieuwde Jeugdvoetbalbeleidsplan speelt hierin een belangrijke rol. Harold stond afgelopen seizoen aan de 

basis van dit plan en heeft nu de mooie, uitdagende taak om het plan in de praktijk te brengen. Met zijn 
UEFA-A licentie en nieuw vergaarde kennis bij de KNVB-cursus Hoofd Opleiding A is hij de juiste persoon om 
hierin te slagen.  
SVC’08 maakt momenteel grote stappen. Stapje voor stapje werken we toe naar een klimaat waarin ieder 

kind op onze vereniging zijn/haar plafond aan kan tikken. Uiteraard met behoud van onze eigen identiteit; 
we zijn een familieclub met Scheveningse roots, waarbij ieder lid telt. 
 

UITSLAGEN 
 

zaterdag 27 november 2021  

Senioren  Jeugd  

SVC'08 3 - Buytenpark 2 10-0 SVC'08 JO19-1 - Meerburg JO19-1 5-4 

SVC'08 4 - DSVP 4 5-0 BSC '68 JO17-1 - SVC'08 JO17-1 2-3 

SEV 5 - SVC'08 5 1-4 Forum Sport JO17-3 - SVC'08 JO17-3 3-0 

Voorschoten'97 13 - SVC'08 6 1-3 SVC'08 JO15-1 - RKDEO JO15-2 0-2 

SVC'08 7 - RKAVV 6 2-3 WIK JO15-1 - SVC'08 JO15-2 4-1 

PGS/VOGEL 35+1 - SVC'08 35+1 2-0 SVC'08 JO13-1 - FC Skillz JO13-2 4-1 

VUC O23-1 - SVC'08 O23-1 2-3 SVC'08 JO11-1 - Voorsch'97 JO11-2 1-4 
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zaterdag 27 november 2021  

Dames/meiden      

Meerburg VR2 - SVC'08 VR2 4-1 SVC'08 MO13-1 - SJC MO13-2 3-0 

SVC'08 MO17-1 - Forum Sprt MO17-1 2-2 SVC'08 MO13-2 - Blauw-Zwrt MO13-1 0-1 

RKDEO MO17-2 - SVC'08 MO17-2 0-12 Loosduinen MO11-1 - SVC'08 MO11-1 5-6 

 

zaterdag 4 december 2021  

Senioren  Jeugd  

SJZ 2 - SVC'08 3 3-4 SVC'08 JO19-2 - Scheveningen JO19-2 2-1 

TAC'90 35+3 - SVC'08 35+4 5-2 SVC'08 JO17-3 - Zoetermeer JO17-2 2-4 

SVC'08 35+5 - SEV 35+1 10-1 Wilhelmus JO15-2 - SVC'08 JO15-1 3-2 

    SVC'08 JO15-2 - DHL JO15-2 0-5 

Dames/meiden    SVC'08 JO15-3 - DUNO JO15-3 0-8 

Rijnsb.Boys VR1 - SVC'08 VR1 1-2 Quick JO13-3 - SVC'08 JO13-2 5-1 

SVC'08 VR2 - FC Oegstgeest VR3 0-7 SVC'08 JO13-3 - SEV JO13-1 0-6 

Rijnsb.Boys MO17-1 - SVC'08 MO17-1 0-9 Wippolder JO12-1 - SVC'08 JO12-1 3-1 

SVC'08 MO17-2 - Leidschenv MO17-1 2-4 Rijnsb.Boys JO12-2 - SVC'08 JO12-2 8-1 

RKAVV MO13-1 - SVC'08 MO13-1 1-1 Meerburg JO11-2JM - SVC'08 JO11-1 8-2 

RCL MO13-1 - SVC'08 MO13-2 3-1 SVC'08 JO11-2 - Gr.WII VAC JO11-4 6-3 

SVC'08 MO11-1 - Leidschenv MO11-1 3-3     

 

LEDENMUTATIES 
 

Nieuwe leden 
CDST465, Mark Lannoo (ns), geb. 3-9-59 
CDGK56F, Paul Lensink (ns), geb. 4-1-63 

SZBR45J, Emma Rolaff, geb. 18-9-16 
SPNB06Y, Pablo Salazar Robles, geb. 26-8-10 

 

Opgezegd 
CDFV72V, Arthur Huveneers 
STYB84B, Nicolas Orfanidis Cordoba 

STYM21B, Miguel Orfanidis Cordoba 

STYB83A, Carlos Orfanidis Cordoba 
SVSR706, Celine Overbeeke 

CDMH60F, Hans Taal (don) 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN 
 

SVC’08 3 - Buytenpark 2, uitslag 10-0 (dd 27/11) 
Swingend SVC’08 laat gasten kansloos. 
In het voortraject leek het er even op dat er sprake was van een Coupe door de verdedigers, Erwin, Ferry O, 
Nick S en G, Danny, Roel, Wolt, Bas L. , Schaap allemaal ontbraken ze om uiteenlopende redenen. Dan 

Collin maar de laatste linie in, toen hij door werkverplichtingen ook nog wegviel begon het zaakje toch wel 
te stinken, allemaal puur toeval? of gewoon een signaal richting de aanvallers. . iets in de trant van laten 
jullie het maar zien vandaag.  

Voorafgaand in de kleedkamer zorgde Liam voor de muzikale noot, hetgeen hij bijna foutloos deed volgens 
de meesten. Dan de wedstrijd, uiteindelijk een laatste linie met Ruben, Brad, Folkert, Zweek en Ferry. 
Daarvoor Tim, Jeff, Bas M en ten slotte de 3 aanvallers Sven, Hisham & Stephen. Nog altijd een prima line 
up, met Ariijan en Liam nog achter de hand voor de druk op de basiself en om niks aan het toeval over te 

laten sloot ook Robert nog aan.  
Ondanks de troosteloze ambiance had de ploeg er zin in en dit gevoel werd ook meegenomen binnen de 
lijnen. Al binnen 10 min. was er een marge van 2, beide keren was Stephen het eindstation van een vlotte 

SVC’08 aanval die in een paar schijven goed werd voorbereid. Ook de 3-0 was bijzonder fraai, Tim 
produceerde een heerlijke assist op Sven die de bal overtuigend raak kopte. De tegenstander schakelde van 
systeem maar dat veranderde de veldverhoudingen niet, bij de spaarzame counters was de defensie goed 
bij de les en in de fase hierna pakte de mannen ook nog een goede rol in de opbouw. Via Hisham (2) en 

Sven werd de ruststand bepaald op 6-0 en er waren dan ook vrolijke gezichten in de kleedkamer ondanks de 
zeikregen. Waar de honger nog wil eens stilt na zo’n voorsprong waas dat wellicht mede ingegeven door de 
nadere onderbreking, ditmaal zeker niet aan de orde. Het was Stephen die de score verder opvoerde tot 8-0 

en nog belangrijker het bleef goede combinaties “regenen” op de inmiddels verzadigde grasmat. Hierna 
scoorde Arijan de 9-0 al heeft hij het zelf liever over prikken. Helaas trof de mooie combinatie tussen Liam, 
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Hisham en Jeffrey net geen doel wat de ultieme beloning was geweest voor marathonman Jeffrey. Het 
slotakkoord was voor Ferry die terug kan kijken op een foutloos duel en de score naar de dubbele cijfers 
tilde. Hierna klonk het fluitje voor het laatst en werden de felicitaties in ontvangst genomen door de 

sportieve tegenstander, die na bijna stunts bij koploper Graaf Willem en outsider Forum wellicht met andere 
plannen naar het Oostersportpark was vertrokken. In de gang van de kleedkamers was het 4e inmiddels ook 
begonnen met hun muzikale voorbereiding. Als het moet doen we het goed zong John Medley, dat gold deze 
middag zeker voor het 3e en uiteindelijk ook voor het 4e dat met 5-0 ook een mooie score noteerde. 

 

SJZ 2 - SVC’08 3, uitslag 3-4 (dd 4/12) 
Driepunter na ware thriller.  
Relatief vroeg werd er koers gezet richting Zoeterwoude wat naast de Heineken Fabriek ook nog bekend 

staat om de strenge Boa’s en de Kerstbomenverkoop bij de plaatselijke F. C.  
Voor een visje zorgen de heren SVC’08’ers zelf wel en zo kon het gebeuren dat er een 3 tal spelers nog even 
een haringkie wegslikte als de ultieme voorbereiding. Voor de ontmoeting met een van de titelfavorieten 
stond er weer een prima groep klaar van 15 SVC’08’ers, tot de tanden bewapend want SJZ incasseert 

praktisch geen tegengoals en behaalde bijna de maximale score na 5 ronden. Na het 1e fluitje stonden de 
neuzen dezelfde kant op en er werd met geduld aan de 1e aanvallen gebouwd. Na een snelle uitbraak 
behield Hisham het overzicht en kon zo Liam in stat stellen de 0-1 binnen te schuiven. De thuisclub was 

deze tegenstand niet gewend en leed dan ook veel balverlies en het was aan gebrek aan scherpte in de 
afronding te wijten dat de marge niet groter werd gemaakt. SJZ kwam wat beter in de wedstrijd en SVC’08 
liet teveel ruimte tussen de linies wat resulteerde in een overwicht voor de thuisclub op het middenveld. De 
spelers dirigeerden elkaar naar een meer compactere speelwijze en SVC’08 kreeg weer meer grip, toch kon 

dit niet verhinderen dat SJZ langszij kwam 1-1 SVC’08 legde hierna een paar heerlijke aanvallen op de mat, 
Liam soleerde er op los en bracht Stephen in stelling terwijl ook Hisham zich liet gelden maar de aanval 
gestuit zag vanwege vermeend buitenspel. Even later was het wel raak, nadat Liam goed het overzicht 
behield was het Bas M. die droog afrondde 1-2. Al met al een leuke 1e helft waarbij Ruben ook regelmatig 

getest werd en zich eenmaal goed in de baan van het schot wierp om erger te voorkomen. Na de thee 
maakten Nick G en Nick S hun opwachting en ook Ferry O. kwam binnen de lijnen. Bij aanvang van het 2e 
bedrijf startte Collin ook zijn warming up om na een klein kwartier Erwin te gaan vervangen. Het 

openingskwartier was het beste gedeelte van de wedstrijd en na een goede controle van Hisham speelde hij 
Stephen vrij die koel afrondde 1-3. SJZ gaf zich nog niet gewonnen en Ruben werd een aantal maal onder 
vuur genomen en ook Ferry moest nog een bal uit de doelmond werken. Hierna was er even kortsluiting bij 
een SJZ speler en na de handsbal ging de bal dan ook op de stip, Hisham klaarde deze klus 1-4. Hierna 

verzuimde SVC’08 verder afstand te nemen ondanks een aantal goede kansen hiervoor. Conditioneel werd 
het wat zwaarder en SJZ ging met nieuw elan op zoek naar de aansluiting. Het was aan Ruben te danken 
dat de 1 lang op het bord bleef maar uiteindelijk moest hij zich toch gewonnen geven en met deze 2e treffer 

ging SJZ als herboren op jacht naar meer. Ook SVC’08 kreeg zeker nog mogelijkheden maar slaagde er niet 
de score verder op te voeren. Nadat de 3-4 een feit was ontstonden er nog wat hachelijke momenten voor 
het SVC’08 doel maar via Stephen leek de 5e goal toch een feit maar de keeper kon zijn kopbal nog 
verwerken tot corner. Tot in de slotminuut wankelde SVC’08 maar toen klonk het bevrijdende fluitje van de 

scheids die kon terugzien op een prima partij. Na afloop overheerste de opluchting en besloten we dat het 
een lekkere overwinning was, de waarschuwingen van SJZ zullen we meenemen en dan weer vrolijk door.  
 

VUC O23-1 - SVC’08 O23-1, uitslag 2-3 (1-2) (dd 27/11) 
SVC’08 O23-1 wint vierde wedstrijd op rij.  

Vandaag stond voor de O23 van SVC’08 een bezoek op het programma aan de hekkensluiter van Divisie 4; 
HSV VUC. Een wedstrijd die vooraf mogelijk werd bestempeld als tussendoortje voordat de koploper naar 
het Oostersportpark komt, maar SVC’08 toonde aan dat het weliswaar van iedereen kan winnen, maar als ze 

zelf niet op 100% speelt, het ook tegen elke tegenstander lastig kan hebben.  
Met een vrijwel complete selectie, inclusief goedgevulde bank, werd er met vertrouwen toegewerkt naar 
deze match. De berichten van vrijdagavond, met de aangekondigde strengere coronamaatregelen, zorgden 
ook voor wat extra motivatie, in de wetenschap dat dit voorlopig wel eens de laatste wedstrijd zou kunnen 

zijn. Waarschijnlijk dacht de tegenstander er helaas ook zo over en wilden zij er alles aan doen om niet 
puntloos te eindigen. Alleen het weer werkte niet me; de regen viel gestaag uit de hemel en de temperatuur 
liet ook te wensen over, dus het was aan de heren op het veld om de aanwezigen te verwarmen met hun 

veldspel.  
SVC’08 leek deze boodschap begrepen te hebben en openden vanaf de aftrap sterk, met het doel snel een 
eerste doelpunt te forceren. Ondanks deze goede intenties, raakte SVC’08 na een paar minuten al de grip 
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kwijt en was het de thuisploeg die na acht minuten een snelle goal scoorde. Gelukkig voor de bezoekers 
werd dit vanuit buitenspelpositie gedaan, en de goal werd geannuleerd.  
Waar dan verwacht mag worden dat dit een wake-up call is en dat er een tandje bij geschakeld mag 

worden, gebeurde dit te weinig. Sterker nog, de uitploeg kreeg in korte tijd twee dompers te verwerken. 
Eerst moest Tyson het veld verlaten met een hamstringblessure, twee minuten later werd slecht 
uitverdedigen afgestraft door VUC, die alsnog op voorsprong kwamen.  
Na de openingstreffer werd het veldspel er voornamelijk rommeliger op. Was ook tamelijk uit het niets dat 

SVC’08 toch met een voorsprong ging rusten, dankzijn twee treffers in evenzoveel minuten. Bij beide treffers 
was het Gio die de assist bij mag schrijven; eerst stuurde hij na 39 minuten (via een VUC’s been) Erik weg 
die de gelijkmaker aantekende en een minuut later bezorgde hij een corner bij Matthijs, die SVC’08 op 

voorsprong zette.  
Na in de rust even de mogelijkheid gehad te hebben om op te warmen, werd met alle goede bedoelingen de 
tweede helft aangevangen. Toch was SVC’08 achterin weer niet bij de les, toen na 10 minuten in de tweede 
helft VUC de gelijkmaker kon binnenkoppen. Een goal die tot grote vreugde leidde bij de gastheren, die het 

gevoel hadden vandaag het eerste punt van dit seizoen te kunnen behalen. Dat dit voorkomen werk, kwam 
wederom best uit het niets; na 65 minuten gaf Dylan een inzet van Erik het laatste zetje en zette zo SVC’08 
op een hernieuwde voorsprong. Aan deze uitslag veranderde niks meer in het restant van de wedstrijd. 

Slechts 2 kansen van invaller Daan zijn nog het vermelden waard.  
Dit was, zoals ze dat noemen, een wedstrijd om snel te vergeten. De drie punten zijn gepakt, maar daar is 
ook bijna alles wel mee gezegd. Tegen Wilhelmus en DSVP, mochten deze wedstrijden nog plaats gaan 
vinden, zal er meer moeten worden geboden om tot een goed resultaat te komen.  

Mochten deze wedstrijden geen doorgang meer vinden als gevolg van de huidige coronamaatregelen, kan 
de blik waarschijnlijk gericht worden op de tweede seizoenshelft; wat voor de talenten van SVC’08 een 
nieuwe competitie betekent, met uiteraard de bijbehorende nieuwe kansen.  

 

SVC’08 35+5 - SEV 35+1, uitslag 10-1 (dd 4/12) 
Rijkelijk met kadootjes. 
Zonder dinsdagse training is de zaterdag het enig overgebleven bastion van voetbalvermaak. Maar liefst 15 
man inclusief twee aanvullingen in de kleedkamer. Vochtig, donker en miezerig en een zwaar maar toch 

goed bespeelbaar grasveld. Onze tegenstander SEV had precies 11 man. Wel 11 fijne mannen, die we al 
jaren kennen. Tevoren afgesproken dat bij het uitvallen van een groenhemd iemand van ons wel met hun 
zou meedoen. Druivensuiker in de bidons voor de extra energie, je kunt nooit weten. Enfin, veldverlichting 
aan, ballen maar. Oud-teamlid Sjoerd had de fluit aan oud-teamlid Johan gegeven en die floot onzichtbaar, 

dus onberispelijk. Dacht menigeen dat René met Ömar de doelpunten op de bank had gezet, toch werd er al 
snel gescoord. Goals die vaak begonnen bij spelers van de achterste en middenlinie. Zo blijkt dat succes vele 
vaders heeft. Bij rust was het 4-0. De tweede helft begon na een korte pauze op het veld. Met passes van 

minstens anderhalve meter werd Ardy in stelling gebracht en die pikte die middag, net als Ömar, zijn 
goaltjes mee. Erik draafde en draaide als vanouds, Jan viel niet achterover en Sebas liep de gaten dicht. 
Geen idee wie er verder gescoord heeft. Half-legale toeschouwer Frenk zag dat het goed was. Omdat je 
moet weten wat je weggeeft, trokken Bert en Kees de groene shirts aan ter aanvulling van onze 

tegenstander. Het was al met al een hartverwarmende middag en uiteindelijk werd het 10-1. Zo was het 
sinterklaascadeau drie punten en eindigde de middag ronduit positief. Een aantal moest meteen door naar 
de surprise-avond, niet wetend dat na het weekend iedereen nog een extra surprise kreeg. Die kon bij velen 

gelukkig met een zelftest negatief worden uitgepakt. Hopelijk zaterdag uit bij koploper TAC’90 een nieuwe 
kans om lekker te ballen.  
 

JEUGDNIEUWS 
 

SVC’08 Teams trainen bjj ADO Den Haag 
De afgelopen maand hebben aantal SVC’08 teams wedstrijden mogen spelen bij ADO Den Haag. Onze JO8, 
JO10, JO12 en JO13 hebben mogen aantreden op ‘De Aftrap’ in het Zuiderpark. Voor alle kids een erg leuke 

én leerzame ervaring!



Clubblad 8, maandag 6 december 2021  6/8 

WEDSTRIJDVERSLAGEN DAMES/MEIDEN 
 

Meerburg VR2 - SVC’08 VR2, uitslag 4-1 (dd 27/11) 
Zaterdagmiddag, half 3. Dames 2 verzamelt op SVC’08. Geen last van de gebruikelijke vermoeidheid of een 
kater. Dat is het voordeel aan later op de dag spelen. We wachten even totdat we compleet zijn, zodat we 
kunnen vertrekken richting Zoeterwoude. Ondertussen probeert Mara een ritje te ronselen waarbij 
kerstmuziek is inbegrepen. We stappen in de auto, maar nog geen 50 meter na het verlaten van het 

parkeerterrein is er paniek bij Kim. Zij komt tot de ontdekking dat er geen sport-bh in haar tas zit. Voor de 
mannelijke lezers, voetballen zonder sport-bh is écht geen pretje. Dankzij een van de meiden van dames 1 
wordt dit probleem snel opgelost en racen we naar Zoeterwoude. Ondertussen klinken bij Nina de 

kerstklassiekers door de auto en wordt er in de kantine van Meerburg door een aantal dames warme 
chocomel met rum gedronken. Wat het effect daarvan op de prestaties is dat blijft onduidelijk.  
Aangekomen bij Meerburg duiken we snel de kleedkamer in. De thermoshirts worden uit de tassen 
getrokken en uitgewisseld. Uiteindelijk kan iedereen ‘warm’ het veld op. Wanneer iedereen omgekleed is, 

vertelt Deborah ons de opstelling. Carleen staat vandaag in het goal. De verdediging is in handen van Tessa, 
Marjolein, Daniëlle en Maaike. Daarvoor staan Wia, Nina en Laura. En tot slot is het de bedoeling dat Els, 
Kim & Michelle, onze voorhoede, het goal van de tegenstander gaan vinden vandaag. Mara, Soraya en 

Maxime starten op de bank. We gaan naar buiten voor de warming-up. Helaas is het veld waarop wij spelen 
nog bezet, dus rennen we een aantal keer heen en weer op een klein strookje gras. Het is koud, er staat 
een ijzige wind en de warming-up zorgt er niet voor dat onze gevoelstemperatuur stijgt. Er wordt afgefloten 
op het veld waar wij spelen en we kunnen de warming-up voortzetten. Redelijk beperkt, want we hebben 

twee lekke ballen.  
Vrij snel fluit de scheids voor de start van de wedstrijd. Meerburg neemt de aftrap en SVC’08 zet gelijk druk. 
Deborah benoemde het al in de kleedkamer, denk aan de trainingen! Het veld klein houden, aansluiten, 

kantelen en vooral praten met elkaar. Waar we normaal gesproken nog wel eens als kippen zonder kop 
achter een bal aan rennen, komen we nu echt aan voetballen toe. Er worden ballen naar elkaar gepast in 
plaats van naar voren gepeerd of uitgeschoten en we weten zelfs een aantal kansen te creëren. Helaas valt 
na een tijdje toch de 1-0. Koppies op en door met ons spelletje. Er wordt gewisseld. Daniëlle en Laura 

maken plaats voor Mara en Maxime. Er wordt nog steeds heen en weer getikt en uiteindelijk is het Els die de 
bal in het doel van de tegenstander weet te krijgen. Met 1-1 gaan we de rust in. Deborah spreekt ons 
enthousiast toe in de kleedkamer. We zouden deze wedstrijd nog wel eens kunnen winnen.  
De opstelling blijft in de tweede helft bijna hetzelfde. Alleen Soraya komt op de plek van Michelle te staan. 

Vol goede moed nemen we de aftrap en gaan we door met ons spelletje. Ook in de tweede helft blijven we 
goed overtikken. We weten weer kansen te creëren. Maxime kan tot twee keer toe het doelpunt bijna 
ruiken, maar mist helaas. Heeft de warme chocomel met rum hier soms invloed op gehad? Helaas weet 

Meerburg in de tweede helft vaker de bal in ons goal te krijgen. Twee ontzettend mooie afstandsschoten en 
nog een laatste tegengoal zorgen ervoor dat de eindstand uiteindelijk 4-1 wordt. Ondanks dat we allemaal 
ontzettend balen, mogen we trots zijn op onszelf. We hebben laten zien dat we kunnen voetballen.  
Volgende week staat de wedstrijd tegen FC Oegstgeest VR3 op het programma. Kunnen we, ondanks het 

feit dat we niet mogen trainen, wederom ons eigen spelletje spelen? 
 

Loosduinen MO11-1 - SVC’08 MO11-1, uitslag 5-6 (dd 27/11) 
De meiden zijn er klaar voor. Een beetje druilerig weer, maar onze kanjers laten zich niet kennen. Sommigen 

dragen zelfs geen thermo; echte SVC’08 leeuwinnen dus. De wedstrijd start met drie mooie reddingen van 
onze keepster en rots in de branding Faye. Dan een schot op het vijandelijke doel van Rosalie. De meiden 
weten elkaar goed te vinden op het veld. Maar helaas toch ineens een tegendoelpunt. Dan twee keer een 
mooi schot op het doel van de tegenpartij: eerst door Tess; de bal hem komt direct terug van de keeper en 

dan nog een kans. Daar komt onze knaller Dewi en helaas voor ons vangt de keeper van de tegenstander 
hem. Tess schiet nog een keer mooi op het doel. De kracht van de meiden is terug. En daar een prachtig 
doelpunt: een voorzet via Aimée R. dan Dewi naar Tess en zij schiet hem erin 1-1! Wat een acties in dit 
eerste kwartier. Hannah krijgt nu een kans, maar de bal wordt helaas goed weggewerkt door de tegenpartij. 

Achterin een mooie actie van Annabelle, gevolgd door een goede actie van Hannah en Tess. Samen als een 
speer naar voren en daar is de 1-2. Het is zover: de kleine rust en wat zijn Bas en Arjan trots op de meiden. 
Ze krijgen nog een peptalk van de heren, jullie moeten dit vasthouden. Aimée S pakt dit advies goed op. 

Een strakke bal van de tegenpartij wordt zo mooi aangenomen door haar. Rosalie neemt hem over en hup 
weer richting het doel waar wij heen moeten. Daarna gaat de bal de verkeerde kant op, maar wordt mooi 
gestopt door Annabel. Dan een mooie redding door Faye, wat fijn dat ze altijd voor ons klaarstaat. Mooie 
actie van Hannah, maar helaas goed gekeept door de tegenpartij. Weer een mooie redding van Faye, wat is 

deze wedstrijd spannend zeg. Ondertussen knalt Rosalie ook steeds naar voren met hulp van de meiden 
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achterin. Helaas een corner tegen en wat een pech: 2-2. Kom op meiden: niet verzwakken en doorgaan. We 
laten ons niet kennen. Een mooie kans van Aimée volgt en ja hoor wij hebben een corner geregeld. Helaas, 
Dewi bijna gescoord. De bal gaat helaas naar de verkeerde kant van het veld, daar houden we niet van. 

Mooie kans voor Tess, bijna een counter, wat een energie.  
Even een pauze en meteen een mooi redding van onze Faye. Na de rust een mooi schot van Hannah, 
gevolgd door een mooi schot van Milou. Dan een schot van Tess en nu staat het 2-3, joehoe het 
overwinningsgevoel komt terug. Daar gaan we weer, Tess staat vrij voor het doel: 2-4. Maar helaas daarna 

een heel mooi doelpunt van de tegenpartij: 3-4. Nog even volhouden dames. Oh nee, wat een prachtig 
afstandsschot door de tegenstander; we moeten die nummer 2 van hen niet onderschatten. Het staat nu 4-
4. Schot op het doel van Hannah, gevolgd door een schot over het doel door de tegenpartij. Wat een 

bloedstollende wedstrijd. Nu de laatste kleine rust, wat hopen we hier in de kou langs de lijn nog op een 
voorsprong. En ja hoor mooi doelpunt van Tess en het is 4-5. O nee, wat jammer een doelpunt door de 
tegenstander: 5-5. Nog een kleine kans voor SVC’08. Mooie redding van Annabel, maar wel de bal op haar 
hoofd en nu pijn; arm kind. Daar komt alle hulp aangerend en wordt er flink over haar rug geaaid. “Gaat ie”, 

horen wij luidkeels van de zijkant. De bal is uit en snel neemt Rosalie de bal en dat helpt. Mooi schot van 
Tess links boven in het doel. Yes 5-6! En dat wordt tevens de eindstand van deze mooie wedstrijd! Goed 
gedaan hoor meiden, trots op jullie! Speelster van de week is Tess geworden. Maar nog een kleine noot voor 

Myrthe: wat wordt zij achterin al een tijdje gemist! Sterkte met het herstel.  
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 11 december 2021 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

49337 SVC'08 3 - DWO 6 13:00 Taal J.J. 4e kl 6 1 
38435 SVC'08 4 - Ariston'80 4 15:00 Luijtelaar T.E. v 4e kl 7 1 
37845 Quick Boys 7 - SVC'08 5 14:00  6e kl 3  
55266 Scheveningen 6 - SVC'08 6 12:00  8e kl 6  
53134 SVC'08 7 - DSVP 7 11:30 Spaans M. 8e kl 12 2 
38540 HPSV 35+1 - SVC'08 35+2 12:00  2e kl 1  
27861 SVC'08 35+4 - Forum Sport 35+2 13:30 Pot H. vd 2e kl 4 3 
54619 TAC'90 35+5 - SVC'08 35+5 12:35  2e kl 8  
38396 SVC'08 35+6 - Blauw-Zwart 35+2 11:30 Teylingen L.H. v 2e kl 8 3 

 

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 11 december 2021 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

98103 Leidschenvn JO19-2 - SVC'08 JO19-2 16:15  3e kl 4  
95121 DSO JO17-4 - SVC'08 JO17-3 14:30  3e kl 3  
91510 SVC'08 JO15-1 - Leidschenvn JO15-1 11:30 Hoeven H. vd 1e kl 3 1 
90997 HVV JO15-4 - SVC'08 JO15-3 11:15  4e kl 6  

vriendsch SVC'08 JO13-1 - Tegenstander nnb 10:00    3 
88269 SVC'08 JO13-2 - HVV JO13-3 08:30 Hamers L. 1e kl 9 4 
88806 RKDEO JO13-4 - SVC'08 JO13-3 10:15  3e kl 3  
87764 SVC'08 JO12-1 - RKDEO JO12-1 10:00  1e kl 3 1 
102457 SVC'08 JO12-2 - SJC JO12-3 08:30  4e kl 6 2 
83944 SVC'08 JO11-1 - VUC JO11-1 10:00  1e kl 3 1 
85059 Laakkwart. JO11-2 - SVC'08 JO11-2 10:00  3e kl 15  
82733 SVC'08 JO10-1 - Wilhelmus JO10-2 10:00  1e kl 103 2 
101609 S.V. Kickers'69 

JO10-1 

- SVC'08 JO10-2 10:30  2e kl 3  
101531 SJC JO10-3JM - SVC'08 JO10-3 08:30  3e kl 1  
81545 Gr.WII VAC JO10-4 - SVC'08 JO10-4 08:30  5e kl 5  
80615 Duindorp sv JO9-1 - SVC'08 JO9-1 08:30  Hoofdkl G  
79170 SVC'08 JO9-2 - Forum Sport JO9-4 08:30  2e kl 5 2 
79591 HVV JO9-6 - SVC'08 JO9-3 09:30  3e kl 5  
77573 SVC'08 JO8-1 - Valken'68 JO8-2 08:30  1e kl 25 2 
77265 DWO JO8-3 - SVC'08 JO8-2 08:30  2e kl 15  
76688 VUC JO8-3 - SVC'08 JO8-3 12:00  5e kl 5  
76157 SVC'08 JO7-1 - Sp Leiden JO7-2 09:00  1e kl 24 1 
75584 SJZ JO7-3 - SVC'08 JO7-1 09:10  1e kl 24  
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Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 11 december 2021 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

76126 SVC'08 JO7-1 - Voorsch.’97 JO7-4 09:20  1e kl 24 1 
75621 Blauw-Zwart JO7-2 - SVC'08 JO7-2 09:00  1e kl 24  
75141 Forum Sport JO7-6 - SVC'08 JO7-2 09:10  1e kl 24  
75717 SVC'08 JO7-2 - Voorsch.’97 JO7-3 09:20  1e kl 24 3 
102726 Vredenburch JO7-3 - SVC'08 JO7-3 08:30  1e kl 35  
102655 SVC'08 JO7-3 - Forum Sport JO7-4 08:40  1e kl 35 4 
102682 Wilhelmus JO7-4 - SVC'08 JO7-3 08:50  1e kl 35  
75734 Wilhelmus JO7-6JM - SVC'08 JO7-4 08:30  1e kl 45  
75437 Forum Sport JO7-2 - SVC'08 JO7-4 08:40  1e kl 45  
75802 SVC'08 JO7-4 - Wilhelmus JO7-5JM 08:50  1e kl 45 3 

 

Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 11 december 2021 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

32902 SVC'08 VR1 - LSVV'70 VR1 13:30 Fokker M.W. 4e kl A 2 
56860 lvv Football Fact VR1 - SVC'08 VR2 11:00  5e kl B  
64575 DSVP MO17-3 - SVC'08 MO17-2 12:45  2e kl 5  
37542 SVC'08 MO13-1 - SJZ MO13-1 08:30 Dekker G.K. 2e kl 2 1 
31736 SVC'08 MO13-2 - BSC '68 MO13-2 10:00  3e kl 1 2 
76565 Forum Sport MO11-1 - SVC'08 MO11-1 08:30  1e kl 3  
81361 SVC'08 MO9-1 - Gr.WII VAC MO9-1 10:00  6e kl 204 2 

 
Blauw-Zwart Dr. Mansveltkade, Wassenaar 070-5115385 LVV Football Factory Einsteinweg 6, Leiden 071-5274610 
DSO Thomas Morelaan, Zoetermeer 079-3315591 Quick Boys Laan van Nieuw Zuid, Katwijk 071-4014132 

DSVP Sportlaan, Pijnacker 015-3694518 RKDEO Sportparkweg, Nootdorp 015-3109577 
Duindorp sv Houtrustlaan 5, Den Haag 070-3649488 S.V. Kickers'69 Beukenlaan 50, Leimuiden 0172-509135 

DWO Heuvelweg 7, Zoetermeer 079-3517899 Scheveningen Houtrustweg 96, Scheveningen 070-3653131 

Forum Sport Prins Bernhardlaan, Voorburg 070-3864302 SJC Lageweg 6, Noordwijk 071-3612199 
Gr.WII VAC Buurtweg 124, Wassenaar 070-5179083 SJZ Nieuweweg 6, Zoeterwoude 071-5801105 

HPSV H Ronald Holstweg 70, Den Haag 070-3887396 TAC'90 Aagje Dekenlaan 1, Den Haag 070-3800419 

HVV Van Hogenhoucklaan 37, DH 070-3248361 Vredenburch Julialaantje 15B, Rijswijk 070-3952288 
Laakkwart. Jan van Beersstraat, Den Haag 070-3938341 VUC Het Kleine Loo 1, Den Haag 070-3858018 

Leidschenveen Poelpolderstraat 25, Den Haag 070-4445071 Wilhelmus Groene Zoom 2, Leidschendam 070-3866595 

 

Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 18 december 2021 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

74906 SVC'08 5 - SEV 4 13:30 Dekker B. 6e kl 3 2 
37788 Ariston'80 13 - SVC'08 6 12:00  8e kl 6  
38485 DSO 11 - SVC'08 7 14:30  8e kl 12  
45518 DSVP 35+1 - SVC'08 35+1 14:30  1e kl 1  
57753 Gr.WII VAC 35+2 - SVC'08 35+5 13:15  2e kl 8  

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 18 december 2021 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
vriendsch Scheveningen O19-1 - SVC'08 JO19-1 14:30     
100265 Rijnvogels JO17-2 - SVC'08 JO17-3 12:15  BE 2R  
89021 Leidschenvn JO13-1 - SVC'08 JO13-2 11:00  1e kl 9  
87394 SVC'08 JO12-1 - Concordia JO12-2 08:30  1e kl 3 1AB 
101529 SVC'08 JO10-3 - Van Nispen JO10-1 10:00  3e kl 1 1 
80213 VUC JO9-2 - SVC'08 JO9-3 10:00  3e kl 5  

Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 18 december 2021 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

33985 SVC'08 VR1 - DoCoS VR1 13:00 Roeleveld S. 4e kl A 1 
22710 EMM MO17-1 - SVC'08 MO17-1 14:30  1e kl 1  
32074 Altior MO13-2 - SVC'08 MO13-2 10:00 Valentijn R. 3e kl 1  

 
Altior Sportweg 1, Ter Aar 0172-603114 Gr.WII VAC Buurtweg 124, Wassenaar 070-5179083 

Ariston'80 Mekelweg 8, Delft 015-2782442 Leidschenveen Poelpolderstraat 25, Den Haag 070-4445071 
DSO Thomas Morelaan, Zoetermeer 079-3315591 Rijnvogels 1e Mientlaan, Katwijk 071-4015075 

DSVP Sportlaan, Pijnacker 015-3694518 Scheveningen Houtrustweg 96, Scheveningen 070-3653131 

EMM Sportpad 17, Roelofarendsveen 071-3312957 VUC Het Kleine Loo 1, Den Haag 070-3858018 

 


