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Clubblad SVC’08 
   

maandag 30 mei 2022 Verschijnt 2-wekelijks 14e jaargang no. 19 

      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 Hans van der Hoeven 06-46120451  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 op afspraak met Ria Braham  

      Clubblad Sjoerd Visser clubblad@svc08.nl  

Webteam Jaap Lolkema en Ron van Baaren 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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Medewerkersavond op zaterdag 25 juni 2022 
Op zaterdagavond 25 juni is er, na drie jaar, weer voor onze medewerkers een gezellige avond.  
Noteer de datum alvast in uw agenda.  
Binnenkort zullen de uitnodigingen worden verstuurd. 
 
Namens Het Bestuur 
 

UITSLAGEN 
 
zaterdag 21 mei 2022  

Senioren  Jeugd  

SVC'08 1 (gestaakt) - Westlandia 1 0-0 RCL JO19-1 - SVC'08 JO19-1 1-0 

SVC'08 2 - Voorschoten'97 3 3-1 Scheveningen JO17-1 - SVC'08 JO17-1 6-0 

SVC'08 4 - Nootdorp 3 1-0 SVC'08 JO17-3 - Wilhelmus JO17-3 7-2 

SVC'08 35+4 - TAC'90 35+3 5-5 SVC'08 JO15-2 - Gr.WII VAC JO15-4 3-2 

SEV 35+1 - SVC'08 35+5 0-7 SVC'08 JO15-3 - Semper Altius JO15-3 0-0 

SVC'08 35+6 - Voorsch'97 35+1 2-2 SVC'08 JO13-1 - RKAVV JO13-1 6-0 

VUC O23-1 - SVC'08 O23-1 2-7 Blauw-Zwart JO12-1 - SVC'08 JO12-1 5-5 

    Forum Sport JO11-2 - SVC'08 JO11-1 10-1 

    SVC'08 JO11-2 - HVV JO11-8 9-1 

Dames/meiden  Week 20    

FC Oegstgeest VR3 - SVC'08 VR2 2-2 Meerburg 2 - SVC'08 2 1-2 

Nieuwkoop MO17-1 - SVC'08 MO17-1 4-1 Buytenpark 8 - SVC'08 7 1-1 

RKDEO MO13-1 - SVC'08 MO13-1 1-2 SVC'08 35+1 - Forum Sport 35+1 3-2 

SVC'08 MO11-1 - ARC MO11-3 1-7 VUC JO13-1 - SVC'08 JO13-2 3-1 
 
zaterdag 28 mei 2022  

Senioren  Jeugd  

Soccer Boys 1 - SVC'08 1 0-2 SVC'08 JO19-1 - RKAVV JO19-2 0-3 

Katwijk 3 - SVC'08 2 6-0 SVC'08 JO19-2 - Wilhelmus JO19-4 0-0 

SVC'08 4 - Forum Sport 3 1-5 SVC'08 JO17-1 - DWO JO17-1 2-1 

SVC'08 5 - Buytenpark 4 1-2 HVV JO13-2 - SVC'08 JO13-1 1-2 

RKAVV 7 - SVC'08 6  Dames/meiden  

SVC'08 7 - RKDEO 3 3-4 Blauw-Zwart VR1 - SVC'08 VR1 7-0 

SVC'08 35+1 - PGS/VOGEL 35+1 1-5 SVC'08 VR2 - LSVV'70 VR4 0-2 

DUNO 35+1 - SVC'08 35+2 0-0 Week 21    

Haagse Hout 35+1 - SVC'08 35+4 4-4 SVC'08 1 (restant) - Westlandia 1 3-0 

SVC'08 35+5 - Wilhelmus 35+2 4-3 SVC'08 3 - SJZ 2 2-2 

SVC'08 O23-1 - Gr.WII VAC O23-1 3-1 SVC'08 35+5 - TAC'90 35+5 1-3 

 

LEDENMUTATIES 
 

Nieuwe leden 
TBTM15U, Mohamed Aarrass Zanzan, geb. 19-12-15 

Nicolaas van Aerssen, geb. 21-9-04 
SWLG14P, Sergio Master Cefai, geb. 22-2-14 
RZQD13U, Bassel Elsharif, geb. 1-6-00 

SQJC578, Adrian Gallmetzer, geb. 14-7-13 

TBQN22E, Anastasios Michaleas, geb. 8-10-08 
Taeke van Schaik, geb. 9-11-05 
MKWG68D, Sander Uijl, geb. 19-4-02 

 

Opgezegd 
SYMY28F, Harvey Van Bodegraven 

SNLM18S, Lotus de Boer 
NWCD867, Hans Bosman 
CDFX18T, Rob Bruyn 

SPQT66V, Tiago Cuitino 
MDSV74G, Hanna van Dam 
RPVN70U, Alejandro Erana 
NKFT45V, Soren Green 

SYCT69Z, Dim van de Griend 
PKDF92J, Elliot Hammond 

PGFH76V, Nicolas Hochstrasser 

SXLJ27N, Jack Hughes 
SXBY768, Harry Hughes 
CDSM92F, Arie de Jager 

SYJS22Q, Benjamin Jones 
FSWR10I, Erik de Jong 
SYMS76W, Attila Kocsis 
LXBC05J, Marieke Kuipers 

MBWL595, Quirine Martens 
LWVH82S, Youssef Massaoudi 

RXSB73U, Keith Mueller 

SRWW88G, Jacopo Pignerie 
NYGP32U, Christiaan Roeleveld 
SWHR73Z, Filip de Roo 

LYBY70Y, Giorgio Serbanescu 
PNKT25H, Sebastiaan Smit 
MNMD79X, Gijs Starink 
FSRW418, Kevin de Vries 

GDVB30N, Gino van de Water 
SLNX05V, Jady Wolthers 
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Van spelend naar niet-spelend lid 
CFCV795, Erik de Best 
CFCV898, Arie Dekker 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN 
 

SVC’08 1 - Westlandia 1, uitslag 0-0 (dd 21/5, gestaakt) 
Leuk duel krijgt helaas voortijdig einde.  

Voor beide ploegen stond er nog het nodige op het spel bij aanvang van de wedstrijd dus beide ploegen 
gingen er nog voor. Westlandia strijd om de vierde plaats die recht geeft op nacompetitie en SVC’08 wil 
onderin juist verstoken blijven van de nacompetitie. Ondanks deze tegenstrijdige belangen was het een 

sportieve wedstrijd die door scheidsrechter Albert de Jong kundig werd geleid. Het was dan ook zeer 
jammer dat na éénenveertig minuten een eind aan de wedstrijd kwam nadat Dennis Verbeek zeer 
ongelukkig ten val kwam en een ernstige schouderblessure opliep. Omdat hij pas na anderhalf uur van het 
veld kon worden vervoerd besloot scheidsrechter de Jong de wedstrijd te staken.  

De wedstrijd begon onstuimig voor SVC’08. Er was amper een minuut gespeeld of Tristan Dufour zag zijn 
eerste schot al op de paal belanden. Dat beloofde wat.  
SVC’08 had ervoor gekozen om geen volle pressing op de helft van de tegenstander uit te voeren maar nam 
een afwachtende houding aan met een gesloten verdediging.  

Hierdoor had Westlandia meer de bal en kon het verzorgd opbouwen. Hierdoor had het optisch ook het 
beste van het spel maar het kon geen gaten vinden in de defensie van SVC’08. Daarentegen waren de 
tegenstoten van SVC’08 wel zeer gevaarlijk met diepe ballen achter de defensie van Westlandia. Tristan 

Dufour zag een schot in de korte hoek gestopt door doelman Jari Duijvestijn en in de zestiende minuut 
schonk dezelfde speler Thomas Hughes de gelegenheid om de openingstreffer te maken. Deze schoot echter 
wild over. Nog geen minuut later werd Erik van der Meent allen voor keeper Duijvestijn gezet maar ook hij 
kon de doelman niet passeren. Westlandia werd slechts eenmaal echt gevaarlijk en dat was bij een schot 

van Lars van de Berg vanuit de middencirkel toen hij zag dat doelman Wesley Storm ver voor zijn doel 
stond. De bal belandde boven op het doelnet.  
Zo leken beide ploegen genoegen te moeten nemen met een 0-0 ruststand. Helaas kwam het niet zover 

omdat Dennis Verbeek vier minuten voor rust dus ongelukkig ten val kwam en de wedstrijd vanwege het 
langdurige oponthoud werd gestaakt.  
De verwachting is dat de wedstrijd midweeks zal worden hervat. We wachten af.  
 

SVC’08 1 - Weslandia 1, uitslag 3-0 (2-0) (dd 25/5, restant) 
SVC’08 stelt in 2 minuten orde op zaken.  
De zaterdag gestaakte wedstrijd moest worden hervat met vier minuten te spelen voor rust en daarna direct 
draaien voor de tweede helft. Wat zaterdag in eenenveertig minuten niet lukte deed SVC’08 nu in twee 
minuten, namelijk scoren. En werd de wedstrijd dus letterlijk voor rust beslist.  

Gesteund door de aanmoedigingen van een schare van kinderen op de tribune die aan hun voorjaarskamp 
waren begonnen schoot SVC’08 werkelijk uit de startblokken.  
Er was nog geen minuut gespeeld of Erik van der Meent ontfutselde op de achterlijn de bal aan een 

Westlandse verdediger. Zijn voorzet in de loop van Matthijs de Jong werd op waarde geschat want hij 
haalde zonder twijfel uit en zag de bal in de kruising belanden.  
Nog geen minuut later was het opnieuw raak. Tristan Dufour, we zijn bijna vergeten dat deze jongen tot 
voor drie maanden nog in de O19 speelde, liet de achterhoede van Westlandia zijn hielen zien en legde de 

bal breed op Thomas Hughes.  
Deze bleef nu in tegenstelling tot afgelopen zaterdag zeer rustig en schoot de 2-0 binnen.  
Wat na vier minuten dus de ruststand was.  

Na negen minuten in de wedstrijd werd Westlandia nog gevaarlijk bij een vrije trap van Tim van der Voort 
maar je zag dat het heilige vuur er wel uit was.  
SVC’08 trok zich terug en liet de bal aan Westlandia dat echter geen vuist kon maken.  
SVC’08 bleef gevaarlijk en met wat meer rust aan de bal had het de voorsprong al uit kunnen bouwen 

voordat in de vijfentwintigste minuut na rust de beslissende treffer viel. Een corner van rechts werd door 
Jordy de Bruin hard ingekopt (3-0).  
Hierna was het een kwestie van de wedstrijd uitspelen. SVC’08 heeft met deze overwinning een gat 

geslagen van zes punten op Soccer Boys en Te Werve met nog twee wedstrijden te gaan. En heeft een 
doelsaldo van +18 en +28 ten opzichte van deze ploegen. 
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Soccer Boys 1 - SVC’08 1, uitslag 0-2 (0-1) (dd 28/5) 
SVC’08 stelt verblijf in 2e klasse veilig.  
Door de midweekse overwinning op Westlandia kon alleen een grote nederlaag tegen Soccer Boys nog roet 
in het eten gooien voor SVC’08. Maar Soccer Boys bleek zich al verzoend te hebben met de moeilijke weg via 

de nacompetitie om zich alsnog te handhaven in de 2e klasse en kon SVC’08 moeiteloos overeind blijven.  
Sinds SVC’08 na de nederlaag bij RCL echt in de degradatie problemen kwam is het de speelstijl gaan 
aanpassen die meer past bij de huidige kwaliteit van het elftal. Het is wellicht minder sprankelend maar het 
levert wel punten op. Bovendien komen de kwaliteiten van de spelers beter tot hun recht. Gun de 

tegenstander de bal, zet druk op eigen helft en zoek de diepte via vooral de revelatie van de laatste weken, 
de achttientienjarige Tristan Dufour.  
Ook tegen Soccer Boys leverde dit weer resultaat op. Al na zes minuten werd Dufour in de diepte 

aangespeeld maar kon keeper Jasper Geense redding brengen. Vlak daarop werd Soccer Boys gevaarlijk met 
een vrije trap die Wesley Storm tot een goede redding dwong. Tot de achtentwintigste minuut bleef het 
rustig met middenveldspel en een paar net niet aanvallen van SVC’08. Maar een overtreding van Jordy de 
Bruin was aanleiding tot een strafschop voor Soccer Boys. Rik Verwey trof echter de paal en omdat hij zelf 

de terugkomende bal inschoot ging het doelpunt dus niet door.  
Drie minuten later lag de bal aan de andere kant in het net. Erik van der Meent kopte een diepe bal van 
Coen Soonieus door op Thomas Hughes die beheerst inschoot (0-1). 

Deze stand bleef tot rust gehandhaafd, het enige noemenswaardige is dat Ronald Roosberg aan SVC’08 kant 
moest worden gewisseld vanwege een hoofdwond die hij opliep bij een kopduel.  
De tweede helft bleef Soccer Boys strijden voor een beter resultaat, maar het aanvalsspel was krachteloos. 
SVC’08 had de wedstrijd onder controle. In de vijfenvijftigste minuut zag Dufour een bal van de lijn gehaald 

en vijf minuten later schoot Thomas Hughes de bal na een goede actie net voorlangs. Soccer Boys was niet 
bij machte echte doelkansen te creëren. En een kwartier voor tijd maakte SVC’08 aan alle aspiraties van 
Soccer Boys een eind. De ingevallen Jeffrey van de Meer, die volgende week na zeventien jaar in het eerste 
van JAC en later SVC’08 te hebben gespeeld afscheid neemt, bewees vandaag nog zijn waarde met een 

knappe dieptepass op Thomas Hughes die zijn tweede doelpunt binnenschoot.  
Hiermee was de wedstrijd gedaan en mag SVC’08 zich volgend seizoen weer 2de klasser noemen.  
 

Meerburg 2 - SVC’08 2, uitslag 1-2 (dd 18/5) 
Om Meerburg ter wille te zijn werd het duel naar de woensdag verplaatst, de Scheveningse equipe was een 
mooie mix van routine en jeugd en was vastbesloten om een goed resultaat te gaan behalen. Na het 1e 
fluitje ontbrande het duel gelijk en SVC’08 mocht direct aanleggen voor een corner, de “handenbindertjes” 
Stephen en Mark waren een constante plaag voor de thuisclub en Thijs zorgde met zijn duelkracht voor veel 

gewonnen duels. Na een terugspoelbal mocht Stephen aanleggen vanaf een meter of 8 en zijn poging 
verdween snoeihard achter de lijn, helaas was de VAR van dienst even niet bij de les en zo werd er een 
stokje gestoken voor de 0-1. Aan de overzijde hadden Roel en zijn laatste linie de zaken goed op orde en na 

een kleine 20 min. prijkte er een 0-2 voorsprong op ’t bord dankzij en tweetal fraaie treffers van Stephen en 
Mark. Het tempo was behoorlijk hoog en de thuisclub liet zien over een aantal vaardige spelers te 
beschikken. Langzaam werden de ruimtes groter en Meerburg loerde op een mogelijkheid op de aansluiting, 
na een balverovering waarin SVC’08 al ingesteld was op een eigen aanval werd de bal over Roel heen gelift 

1-2. Het duel werd wat steviger en na wat verbale correcties stelde de scheids de grens wat strakker. Yari 
zag zijn inzet tot corner verwerkt en ook het spitsenduo bleef voor gevaar zorgen in de stand kwam echter 
geen verandering meer waardoor de teams met een 1-2 stand gingen rusten. Na de theoretische thee bleef 
de moegestreden Geerten achter in de kleedkamer waarna Arnold zijn opwachting maakte op het 

middenveld. SVC’08 organiseerde het spel weer compacter en bleef in de 1e fase weer makkelijker overeind, 
toch had Meerburg de hoop nog niet opgegeven en Roel moest dan ook enkele malen voor een redding 
zorgen terwijl ook Erwin, Thimo, Oos en Jeff zich goed lieten gelden. Toch bleven de beste kansen voor 

SVC’08, Mark en Stephen doken met regelmaat op in de ’16 terwijl ook de invallers Santiago en Arie een 
treffer op hun schoen hadden, maar helaas bleken hun pogingen net te hoog. In het slotkwartier zette de 
thuisclub alles op alles om nog een punt te veroveren maar de SVC’08 muur bleek niet te slechten, de 
strijdlust en verbetenheid waren mooi om te zien en na het laatste fluitsignaal ging het theoretische biertje 

er dan ook prima in. 
 

SVC’08 2 - Voorschoten'97 3, uitslag 3-1 (dd 21/5) 
Na de midweekse zege bij Meerburg was het ditmaal de beurt aan de koploper om de degens te kruisen met 

de dark horse van de competitie. Gezien de status van de gasten en het verloop van het heenduel was 
SVC’08 gewaarschuwd en de wedstrijdinstelling was dan ook prima, een compacte organisatie en proberen 
om de tandem voorin (Stephen & Liam) in stelling te brengen was het logische strijdplan. Al in de beginfase 
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zorgde SVC’08 voor wat gevaarlijke momenten maar een aantal keer werden deze verijdeld vanwege 
vermeend buitenspel. In verdedigend op zicht gaf SVC’08 geen krimp, de no-nonsense speelstijl van Ronald 
en Jordy gekoppeld aan de fysiek van Mitch en de opbouwende kwaliteiten van Ferry bleek een ijzersterke 

formule. Na zo’n 25 min. werd het SVC’08 offensief serieus en na goed voorbereidend werk van Liam was 
het Stephen die de 1-0 aantekende. De gasten beseften dat het weleens een lastig middagje kon gaan 
worden en werden af en toe slordig. In de middelste linie ontpopte Ruben zich als een ware plaag door met 
regelmaat een groen-gele counter te verijdelen. Af en toe werden de ruimtes te groot en kregen de 

Voorschotenaren kans om langszij te komen, maar het vizier stond niet op scherp bij de ploeg met de 
titelaspiraties. In de 43e minuut schoot Liam SVC’08 bijna op rozen maar de keeper kon de 2-0 nog net 
voorkomen. In de kleedkamer overheerste de tevredenheid, nog volop in de wedstrijd en kansen op een 

stunt waren een 2tal constateringen waar vooraf voor getekend zou zijn. Na de thee verving Ferry de 
moegestreden Ronald en trok SVC’08 de lijn van de 1e helft prima door. In de openingsminuten waren er 
mogelijkheden voor Liam en Stephen de tegenstander een nieuwe klap toe te dienen maar het doel werd 
helaas niet gevonden. Het sierde de gasten dat ze op zoek bleven gaan naar de gelijkmaker en het was 

jammer dat hier uiteindelijk een cadeautje voor nodig was, een vlagsignaal werd genegeerd en uit de 
daaropvolgend actie verdween de bal op de stip, 1-1 en de gasten slepen de messen nog maar eens in de 
jacht op een 3 punter. SVC’08 weigerde zich gewonnen te geven en na een heerlijke voorbereiding van 

Shohib was het Stephen die de nieuwe voorsprong op zijn naam schreef 2-1. Inmiddels was ook O19 speler 
Timmy binnen de lijnen verschenen waar eerder ook William weer voor nieuwe impulsen had gescoord. 
Stephen onderscheidde zich even later nogmaals door op aanwijzing van zijn broer een dribbel in te zetten 
en de bal in de benedenhoek te schuiven 3-1. Hiermee was het verzet definitief gebroken en kon SVC’08 een 

heerlijke 3 punter bijschrijven, wat begon met een haasje voor debutant Ruben Dijkhuizen, werd uiteindelijk 
gevolgd door een Hattrick en tot besluit een historische kaart voor keeper Ruben die zijn klokje bij het 
opstarten van het spel even niet paraat had, het mocht de pret niet drukken.  

 

SVC’08 3 - SJZ 2, uitslag 2-2 (dd 23/5) 
Op een ongebruikelijk tijdstip stond het laatste thuisduel van deze jaargang op de rol, vanwege “derbyday” 
bij SJZ wilde men het duel graag over het weekend heen tillen dus zo gezegd zo gedaan. Helaas was de 
ambiance er ook naar, bakken regen, een ijzig stil sportpark en diverse blessureklachten bij toch wel een 

aantal sterkhouders. Deze omstandigheden die niet bepaald rooskleurig waren maakten langzaam plaats 
voor wat meer optimisme, zo kon uiteindelijk toch beginnen en waren er naast de vaste kern met Oos, 
Arthur en Ruben een aantal prima vervangers gecontracteerd. Het uitduel in Zoeterwoude was met 3-4 
ronduit spectaculair en het besef was er dan ook dat alleen 100%genoeg was om tot een positief resultaat 

te komen. De gasten waren gretig, SVC’08 stelde daar een stuk slimheid tegenover maar smeet flink met de 
krachten, het middenveld lag met regelmaat open en na de 0-1 en het uitvallen van Tim moesten de 
plannen dan ook omgegooid worden. Via Liam en Stephen roerde SVC’08 zich en het was laatstgenoemde 

die de 1-1 aantekende na een heerlijke voorzet van Arthur waar een vleugje “Verhoek” in zat. SVC’08 putte 
duidelijk inspiratie uit deze treffer want Stephen, Liam en Jeff (prachtige volley op de kruising) hadden de 
kans om SVC’08 met een voorsprong te laten rusten. Na de frisse limo maakten Wolt en Oos hun 
opwachting en ontstond er een mooi voetbalgevecht, de gasten schoven een extra mannetje richting het 

midden waarmee SVC’08 het af en toe moeilijk had. Toch bleef SVC’08 zich nog wel roeren maar in de 
laatste fase werden er een aantal verkeerde keuzes gemaakt waardoor een aantal mogelijkheden niet 
werden omgezet tot uitgespeelde kansen. In de ’16 bij SVC’08 was het af en toe ook alarmfase 1, spektakel 

en de thuisblijvers kregen dan ook ongelijk. Inmiddels was ook Bas weer binnen de lijnen gekomen en er 
waren weer enkele mooie passjes te bewonderen, 1 steekbal werd nog net geblokt voordat een de Ruiter 
vrije doortocht zou krijgen, dat had zomaar succes op kunnen leveren… De gasten sloegen toch nog hard 
toe middels een vlijmscherpe uitbraak en dito afronding, 1-2. SVC’08 vond nog een maal nieuwe energie en 

zag via Stephen die zijn 6e goal in 5 dagen noteerde, de eindstand op 2-2 bepalen.  Zo kwam er een einde 
aan een boeiend gevecht waarbij beide ploegen 1 helft aanspraak mochten maken op de overwinning en het 
laatste woord uiteindelijk aan SVC’08 was. 

 

SEV 35+1 - SVC’08 35+5, uitslag 0-7 (dd 21/5) 
Uw VE 5 speelde uit bij SEV, op een zonnig Sportpark Kastelenring. Op een prachtige grasmat. Tegen vele 
oude bekenden. We spelen al jaren tegen deze ploeg. Waarbij wij gelukkig verjonging krijgen, zij ook.  
Degene die na een jaar weer eens een wedstrijdverslag leest, zal denken dat hier nu weer een uitleg volgt 

waarom we nipt verloren, terwijl we toch echt ons best deden. Dat was namelijk de afgelopen pakweg 10 
jaar het verhaal. In een paar jaar tijd afgezakt van VE1, we noemden onszelf Het Andere Eerste en 
Veteranen selectie. Het klonk ook wel lekker: “Joh, voetbal jij nog, en ook nog in het eerste…. ?” 
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In een paar jaar tijd is er een serieus verval opgetreden. We zijn beland in het afvoerputje van het Haags 
Veteranenvoetbal, VE5, de op 1 na laatste halte…. Maar ja, het gros is 50 plus, of een kilo of 15 te zwaar. 
Tel daar een paar kapotte knieen bij op, en je mag blij zijn dat je nog geen walking football speelt.  

Maar, Mr. Fennema als aanvoerder heeft de zaak aardig voor elkaar. Een beetje versterking in de persoon 
van Omer, verder een gezonde spirit en hoppa, we staan met 97 doelpunten in de top 3 van onze divisie.  
Mr. Fennema was er zelf niet bij zaterdag. Van anarchie geen sprake. Opa Kees Dekker toonde zich een 
prima derde aanvoerder, Franc is immers tweede man. Irritatiewissels waren er natuurlijk wel, maar zelfs 

daar weten we tegenwoordig mee om te gaan.  
De jongens van SEV hebben we in de 2e helft over de knie gelegd. Er op en er over. Daarna een heerlijk 
pijpje pils, in de zon. De jongens van SEV zien we eind augustus weer, waar wij immer welkom zijn op hun 

jaarlijkse toernooi.  
En morgen, dinsdag (red) spelen wij tegen koploper TAC. Wij thuis. Misschien dat we dan weer moeten 
uitleggen waarom we nipt verloren… 
 

Aad 
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

Senioren Wedstrijdprogramma woensdag 1 juni 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

46522 SVC'08 5 - SEV 5 20:00  6e kl 03 3 
22326 SVC'08 35+1 - DSVP 35+1 20:00 Visser S.B. 1e kl 1 1 
71299 Rijnsb.Boys 35+1 - SVC'08 35+6 20:00  2e kl 08  

Jeugd Wedstrijdprogramma woensdag 1 juni 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

127416 SVC'08 JO10-4 - RKDEO JO10-7 18:00  5e kl 11 1C 
127284 Leidschenvn JO8-1 - SVC'08 JO8-1 17:15  1e kl 15  

 
Leidschenveen Poelpolderstraat 25, Den Haag 070-4445071 Rijnsb.Boys Noordwijkerweg, Rijnsburg 071-4021506 

 

Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 4 juni 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

65256 SVC'08 1 - UVS 1 14:30 M. Hooijer 2e kl C 1 
23248 SVC'08 2 - Quick Boys 5 12:00 O. Kocak 3e kl A 1 
31502 SVC'08 5 - Quick Boys 7 13:45  6e kl 3 3 
57517 SVC'08 7 - DSO 11 11:00 Visser S.B. 8e kl 12 3 
45280 SVC'08 35+1 - DSO 35+1 12:00  1e kl 1 2 
29361 SVC'08 35+2 - RAS 35+1 14:00  2e kl 1 2 

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 4 juni 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

116712 Wilhelmus JO15-3 - SVC'08 JO15-2 09:30  3e kl 5  
127426 Leidschenvn JO10-4 - SVC'08 JO10-4 09:30  5e kl 11  

 SVC'08 Ukkies   09:00    1 

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

 

Senioren Wedstrijdprogramma woensdag 8 juni 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

42649 DWO 6 - SVC'08 3 20:00  4e kl 6  
43800 SVC'08 35+2 - HPSV 35+1 20:00  2e kl 1 2 

 
DWO Heuvelweg 7, Zoetermeer 079-3517899    

 

Senioren Wedstrijdprogramma donderdag 9 juni 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

45852 Quick Steps 35+1 - SVC'08 35+1 20:00  1e kl 1  
Jeugd Wedstrijdprogramma donderdag 9 juni 2022 

Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
129123 SVC'08 JO12-2 - DWO JO12-2 19:00  4e kl 9 3CD 

 
Quick Steps Nijkerklaan, Den Haag 070-3635050    



Clubblad 19, maandag 30 mei 2022  7/7 

 

Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 11 juni 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

 Slotdag SVC’08   09:30    
30198 svWassenaar 2 - SVC'08 6 14:30  8e kl 6  
19256 Wilhelmus 35+1 - SVC'08 35+5 13:00  2e kl 8  

 
svWassenaar Charlottestraat 7, Wassenaar 070-5179748 Wilhelmus Groene Zoom 2, Leidschendam 070-3866595 

 

Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 18 juni 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

145525 RKAVV 4 - SVC'08 5 15:00  6e kl 3  
30538 Alphia 35+1 - SVC'08 35+1 14:30  1e kl 1  

 
Alphia Sportlaan 4 5 9, Alphen a/d Rijn 0172-492713 RKAVV Sportparkweg 4, Leidschendam 070-3277215 

 


