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Clubblad SVC’08 
   

maandag 26 september 2022 Verschijnt 2-wekelijks 15e jaargang no. 3 

      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 Carrel Pronk 06-20740081  k.pronk@htm.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 JO18 en O23 Nick Grootveld 06-41747485  nickgrootveld@hotmail.com  

VTC JO14, JO15 en JO16 Gilbert de Zeeuw 06-53417266  gilbertdezeeuw01@ziggo.nl  

 Richard Buitenhek 06-27054153  buitenhek@planet.nl  

VTC JO13 Martin Keus 06-53148887  keusmj@gmail.com  

VTC JO12 en JO11 vacature     

VTC JO10 en JO9 vacature     

      

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 vacature     
      
Clubhuis Van Brienenlaan 15 070-3242422    
 2244 BP Wassenaar     

      Kledingshop Free Kick, Savornin Lohmanplein 45A Den Haag sport@free-kick.nl  

      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 2022 – 2023     
Senioren € 302,00  Walking football € 80,00   
Dames € 233,00  Vrouwen 35+ € 80,00   
O19 & O17 € 233,00  Donateurs € 78,00   
O15 & O13 € 204,00  Eenmalige bijdrage kleding:   
Ukkies € 36,00  Jeugd € 40,00   
Niet spelend € 147,00  Senioren & Dames € 20,00   
          Tnv penningmeester SVC’08, NL89 INGB 0000 4714 87     
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Beker groepsfase 
De groepsfase van de beker bij de senioren is achter de rug. Het eerste, 35+1 en Dames 1 bekeren verder. 
Voor de overige seniorenteams zit het bekeravontuur er dus op. De eerste ronde in de knock-outfase staat 
voor zaterdag 22 oktober gepland. 

 

UITSLAGEN 
 

zaterdag 17 september 2022 
Senioren  Jeugd  

ROAC 1 - SVC'08 1 0-1 SVC'08 JO19-1 - Gr.WII VAC JO19-2 1-3 

Quick Boys 4 - SVC'08 2 3-3 SVC'08 JO18-1 - Rijnsb.Boys JO18-1 3-1 
SVC'08 4 - Quick Boys 6 3-3 SVC'08 JO16-1 - Quick JO16-3 10-0 
SVC'08 6 - VVSB 6 7-6 Forum Sport JO15-3 - SVC'08 JO15-1 2-2 
Scheveningen 4 - SVC'08 7 7-1 SVC'08 JO15-2 - Gr.WII VAC JO15-4 4-5 

SVC'08 35+1 - VUC 35+2 6-0 SVC'08 JO14-1 - Gr.WII VAC JO14-1 4-3 
Wilhelmus O23-1 - SVC'08 O23-1 5-1 SVC'08 JO14-2 - VCS JO14-2 10-2 
SVC'08 O23-2 - Rijnsb.Boys O23-3 9-0 SVC'08 JO13-1 - Voorsch.’97 JO13-6 20-0 

Meiden/Dames  Vredenburch JO12-1 - SVC'08 JO12-1 5-0 
Oegstgeest MO17-1 - SVC'08 MO17-1 0-2 SVC'08 JO11-1 - Gr.WII VAC JO11-2 9-0 
DSVP MO13-3 - SVC'08 MO13-1 0-1 SVC'08 JO11-2 - HVV JO11-5 2-8 
SVC'08 MO12-1 - Vit Delft MO12-1 11-0 HVV JO11-9 - SVC'08 JO11-3 5-4 

SVC'08 MO11-1 - Forum Sprt MO11-1 14-4     
 

zaterdag 24 september 2022 

Senioren  Jeugd  
Westlandia 1 - SVC'08 1 1-2 Buytenpark JO19-1 - SVC'08 JO19-1 4-1 
Scheveningen 3 - SVC'08 2 2-1 FC Lisse JO18-2 - SVC'08 JO18-1 0-2 
Haagse Hout 2 - SVC'08 3 3-3 Vredenburch JO15-1 - SVC'08 JO15-1 2-3 

SVC'08 4 - VELO 5 1-1 SVC'08 JO15-2 - Forum Sport JO15-5 2-3 
SVC'08 5 - DoCoS 7 1-7 SVC'08 JO14-1 - HVV JO14-2 2-1 
SVC'08 7 - Moerkapelle 4 13-0 Blauw-Zwart JO14-1 - SVC'08 JO14-2 8-0 
Loosduinen 35+1 - SVC'08 35+1 2-5 SVC'08 JO14-3 - Oegstgeest JO14-3 5-6 

SVC'08 35+3 - Nept-Schiebrk 35+2 0-6 SVC'08 JO13-1 - Wilhelmus JO13-3 7-1 
SVC'08 35+4 - Gr.WII VAC 35+2 7-2 SVC'08 JO13-2 - HVV JO13-6 1-2 
SVC'08 35+5 - PGS/VOGEL 35+2 1-5 SVC'08 JO12-1 - Forum Sport JO12-3 0-3 

Gr.WII VAC O23-1 - SVC'08 O23-1 4-0 SVC'08 JO11-1 - Wilhelmus JO11-2 3-1 
SVC'08 O23-2 - RKAVV O23-2 2-16 DSVP MO11-1 - SVC'08 JO11-2 4-9 

Meiden/Dames  SVC'08 JO11-3 - SEV JO11-1 4-1 
SVC'08 VR1 - Die Haghe VR2 7-0 Week 39    

SVC'08 VR2 - MVV '27 VR3 0-4 SVC'08 VR1 - Haagse Hout VR1 16-0 
SVC'08 MO17-1 - Valken'68 MO17-1 5-0 Quick Boys 5 - SVC'08 3 2-1 
BVCB MO11-1 - SVC'08 MO11-1 1-10 Katwijk JO18-1 - SVC'08 JO18-1 2-2 

 

LEDENMUTATIES 
 

Nieuwe leden 
TCYF25A, Suzanne Harteveld, geb. 12-6-80 
TCYF33B, Jolanda Hoekstra, geb. 31-10-79 
PQJC10S, Fares Ibrahim, geb. 11-1-07 

CDXK59Z, Claudia de Kok-Niet, geb. 1-8-75 
SSWD116, Kazuo Levacq, geb. 8-12-09 

FWMY01B, Marvin Pronk, geb. 30-11-94 
TCYF40L, Dinemarie Ros, geb. 22-12-84 
TCYF58M, Felix Scheurkogel, geb. 9-9-17 

NQHV064, Patricia Willems-de Jong, geb. 7-7-74 

 

Opgezegd 
MNDX18H, Dominic Harry Bellucci 

RMXK99Z, Sami Borzoquani 
PBWR13M, Lyad El Khoury 

SYJG286, Noah James den Heijer 

MDNG78C, Shohib Kabir 
MNLF998, Dylan Schotmeijer 

FZDR36W, Melvin Spaans 
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Van spelend naar niet-spelend lid 
SVDJ89X, Gitta Ducaneaux 
GKWL008, Marjolein Kennekens 

PJZB029, Dimitry Osipow 
FGYS288, Raymond van Tol 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN 
 

ROAC 1 - SVC’08 1, uitslag 0-1 (dd 17/9) 
SVC’08 legt basis overwinning in eerste helft.  

Na het verlies van RCL bij UVS was de laatste poulewedstrijd tussen ROAC en SVC’08 beslissend voor de 
tweede plaats en plaatsing voor de volgende ronde. Waar ROAC moest winnen had SVC’08 voldoende aan 
een gelijkspel.  

SVC’08 begon sterk aan de wedstrijd. Al in de eerste minuut was het bijna raak maar de inzet van Novin 
Mercera werd op de doellijn gered door keeper Dammes van der Poel.  
In de vijfde minuut kwam na een goede combinatie door het centrum Matthijs de Jong een teenlengte te 
kort om af te ronden. SVC’08 zette hoog druk en daar wist ROAC niet goed raad mee. SVC’08 zocht de 

aanval met de balvaste Sherdinant Michel als aanspeelpunt.  
In de eenentwintigste minuut wist SVC’08 het veldoverwicht te bekronen met een doelpunt.  
Sherdinant Michel draaide zich vrij nadat hij was aangespeeld door Tristan Dufour en punterde de bal achter 
de ROAC doelman (0-1). 

ROAC kon aanvallend geen potten breken en SVC’08 vergat de voorsprong verder uit te bouwen.  
In de tweede helft werd het spel bij SVC’08 minder en kwam ROAC wat beter in de wedstrijd. In de 
vijfenzestigste minuut moest Ronald Roosberg aan SVC’08 zijde de wedstrijd geblesseerd verlaten. Dit ging 

ten koste aan de organisatie die tot dan bij SVC’08 goed stond.  
Zeker toen vijf minuten later nog drie wissels werden ingebracht werd het allemaal wat rommelig. ROAC 
ging va-banque spelen waardoor SVC’08 ruimte kreeg en nog wat kansjes afdwong. Maar beide ploegen 
wisten in de wisselende slotfase niet te scoren.  

Al met al een dik verdiende zege voor SVC’08 waarvoor de basis met goed voetbal werd gelegd in de eerste 
helft en met veel inzet werd veiliggesteld in de tweede helft.  
 

Westlandia 1 - SVC’08 1, uitslag 1-2 (1-1) (dd 24/9) 
SVC’08 knokt zich met 10 man naar overwinning.  
Na een lange voorbereiding en drie bekerwedstrijden begonnen we vandaag eindelijk aan het echte werk in 
een competitie die er niet om liegt. Liefst zes van de veertien ploegen kunnen degraderen en dat is toch wel 
een spook dat boven de 2e klasse hangt.  

Beide ploegen speelden duidelijk met aanvallende bedoelingen wat leidde tot een aantrekkelijk schouwspel. 
Westlandia was wat meer aan de bal en wist zich ook een aantal kansen te scheppen. Zo moest Jordy de 
Bruin in de achttiende minuut op de lijn redding brengen op een hard schot van Tim van der Voort. Nog 
geen twee minuten later was het aan de andere kant wel raak. Een corner van Thomas Hughes belandde 

tussen een mêlee van spelers en kwam uiteindelijk voor de voeten van Norvin Mercera die raak kon schieten 
(1-0). 
Westlandia zette aan en Wesley de Storm moest de bal met de benen tegenhouden in een éen op één 

situatie met Tim van der Voort. SVC’08 bleef met moeite overeind en kwam in de veertigste minuut goed 
weg bij een bal op de lat. Zo leek SVC’08 de rust te halen met een nipte voorsprong. Maar in de slotminuut 
sloeg het noodlot alsnog toe. Ferry Meere wilde met een sliding een harde lage voorzet voorlangs het doel 
met een sliding wegwerken. Echter een Westlandse aanvaller was iets sneller en deze werd geraakt 

waarmee een terechte strafschop een feit werd. Een gele kaart was gezien de doelkans daarbij ook op zijn 
plaats geweest echter scheidsrechter Ivar Gieles trok rood en SVC’08 moest verder met tien man.  
De penalty, genomen door Lars van de Berg, werd in eerste instantie gestopt door Wesley Storm maar de 

terugspringende bal werd door de snel ingelopen Yordi van Beek alsnog doeltreffend afgerond (1-1). 
SVC’08 moest dus de gehele tweede helft met een man minder tegen Westlandia op zien te boksen. De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat gezien het spelbeeld in de eerste helft en de kansenverhouding weinig 
toeschouwers geloofden in een goede afloop voor SVC’08.  

Maar zoals vaak komt er bij een ploeg in ondertal in zo’n situatie toch wat extra’s los.  
Met een vijfmans verdediging en een onvermoeibare stoorzender in de persoon van Jesse Spaans daarvoor 
hield SVC’08 de weg naar het doel gesloten en mocht er een schot doorkomen dan stond Wesley Storm op 

de goede plaats. Westlandia was weliswaar heel veel aan de bal maar was niet bij machte een gaatje te 
vinden en maakte daarbij veel te weinig gebruik van de ruimtes aan de zijkanten. Het was juist SVC’08 dat 
de beste kansen kreeg. Tot tweemaal toe kwam Tristan Dufour in scoringspositie maar doelman Jari 
Duijvestijn bracht beide keren redding. SVC’08 ging er meer en meer in geloven en de wedstrijd sloop naar 
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het einde. Trainer Jeffrey Frijters bracht twee wissels in voor de moegestreden aanvallers Thomas Hughes 
en Tristan Dufour. Dit bleek een gouden greep te worden.  
Want zij beslisten namelijk de wedstrijd alsnog in het voordeel van SVC’08. Fabian Toet speelde zich op links 

vrij en trok de bal voor de goal langs waar Robert Kuijper zeer alert de bal intikte (1-2). 
In de zeven minuten toegevoegde tijd van scheidsrechter Gieles was het nog even billenknijpen maar verder 
dan een kopbal net naast kwam Westlandia niet.  
Een knappe prestatie van SVC’08 dat met tien man, een tomeloze inzet en zeer gedisciplineerd, Westlandia 

van zich afhield.  
 

svv Scheveningen 3 - SVC’08 2, uitslag 2-1 (1-0) (dd 24/9) 
Zo’n beetje alles is nieuw in het nieuwe seizoen 2022-2023. De hiërarchie is nieuw, of eigenlijk oud, waarbij 

het tweede elftal weer het elftal direct onder het eerste zit en de O23-1 weer een treetje daaronder staat. 
Voor de spelers, op een enkeling na, is het ook nieuw dat ze tot het tweede behoren en dus krijgt het 
grootste deel ook voor het eerst te maken met seniorenvoetbal. Dit gebeurt ook nog eens in een tweede 
klasse die volgens een totaal nieuwe opzet te werk zal gaan, met een najaarscompetitie en daarna een 

promotiepoule en een poule waarin er eigenlijk niks kan gebeuren, want voor de reserve tweede klasse telt 
een vrije inschrijving sinds deze jaargang. En tot slot staat er in de persoon van Bas Lut ook een nieuwe 
trainer voor de eveneens nieuwe spelersgroep.  

De spelersgroep bestaat uit een mix van wat vorig jaar O23, O19 en 1e elftalspelers waren, waarbij er tot nu 
toe elke week nog wisselingen zijn in de samenstelling. Desalniettemin is de kwaliteit ontegenzeggelijk 
aanwezig en is die ook tentoongespreid gedurende de voorbereiding.  
Vandaag was het dan tijd voor de eerste competitiewedstrijd en direct een beladen partij; een heuse derby 

tegen het derde elftal van SVV Scheveningen. Een ploeg waarvan het grootste deel een rood-oranje-wit 
verleden heeft en waarin dus veel bekende gezichten voetballen. Ook een ploeg die afgelopen seizoen met 
enige overmacht kampioen is geworden in de reserve vierde klasse en waarvoor de 
Oostersportparkbewoners dus zeker voor op hun hoede mogen zijn.  

Onder het genot van de opzwepende tonen van het naastgelegen sv Duindorp (over enkele weken gastheer 
voor de equipe van Lut) werd een scherpe warming up neergezet en was de ploeg klaar voor de 
seizoensouverture. SVC’08 liet vanaf het begin zien over voldoende voetballende kwaliteiten te beschikken, 

al kon het door veelal verkeerde keuzes niet echt de overhand in de wedstrijd pakken. Wel kreeg het al vrij 
snel een behoorlijke kans, toen Joshua het strafschopgebied insneed, maar de bal met zijn linkervoet niet 
voldoende kracht mee kon geven.  
De buitenspelers van de gasten leken de backs van de thuisploeg met enige regelmaat de baas te zijn, maar 

helaas was er ofwel de rugdekking van de centrale verdedigers, of werd er zoals benoemd een verkeerde 
keuze gemaakt.  
Tot een moment na iets meer dan tien minuten spelen. Dit keer was het Gio die zijn tegenstander voorbij 

ging, de zestien in kon komen, maar ook zijn schot was niet voldoende om de keeper te verschalken. In de 
tegenstoot liet kwam Scheveningen er razendsnel via de rechterkant uit, waar uit een voorzet de 1-0 
binnengekopt kon worden.  
Na de 1-0 bleven de echte kansen uit. SVC’08 maakte zelf de ruimtes op het middenveld te klein om te 

voerballen en bracht te weinig de balvaardige mensen aan de bal. Aan de andere kant was het vooral 
zoeken naar de snelle rechtsbuiten, maar Jari was hier steeds op zijn post en liet zien ook over voldoende 
snelheid te beschikken. Gaandeweg de eerste helft ging SVC’08 ook mee in het meer fysiekere spel van de 

thuisploeg, wat Scheveningen, mede dankzij hun ervaring, vooral in de kaart speelde. Dit zorgde er echter 
nog meer voor dat de wedstrijd wat rommelig werd en de keepers niet meer echt getest werden.  
Na de rust was er lange tijd eenzelfde spelbeeld te zien. Het spel speelde zich voornamelijk af op het 
middenveld en er werden slechts kleine speldenprikjes uitgedeeld.  

Na een uur spelen werd de moegespeelde Khalid, die zijn eerste minuten maakte, gewisseld en kwam Luca 
op zijn plaats. Waar de hoop was om met de frisse Luca het heft in handen te nemen, viel al snel na de 
wissel juist de 2-0. De bal kwam uit de kluts op de rand van de zestien meter van SVC’08 voor de voeten 

van een Scheveningenspeler, die de bal in één keer op de voet nam en de bal binnenschoot.  
Het was het sein voor SVC’08 om iets opportuner te gaan spelen en meer de lengte van Yannick te zoeken. 
Dit resulteerde na 70 minuten in de aansluitingstreffer, toen Joshua de bal panklaar bij de spits op z’n hoofd 
legde. Kort hierna kwamen Ayman voor Stan en Artur voor Gio en werd er alles aan gedaan om de 

gelijkmaker te forceren. Yannick had deze al op zijn schoen, maar hij handelde te gehaast en kopte 
daardoor tegen de keeper aan.  
Vijf minuten voor tijd leek SVC’08 dan toch loon naar werken te krijgen. Uit een corner kopte Yannick de bal 
onberispelijk binnen voor de 2-2. Helaas had de scheidsrechter, overigens als enige op het hele sportpark, 

ergens bij iemand en duw geconstateerd en besloot te treffer te annuleren.  
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De leidsman besloot vervolgens om de wedstrijd maar direct te beëindigen, hoewel er nog zeker vijf minuten 
(exclusief blessuretijd) te spelen waren.  
De gedachten gingen terug naar de laatste editie van de Afrika Cup, waar een scheidsrechter ook te vroeg 

affloot, maar op een zaterdagmiddag eind september op Sportpark Houtrust kan van een zonnesteek toch 
echt geen sprake zijn. Het is vooral te hopen dat er snel een oplossing komt voor het scheidsrechterstekort 
bij de KNVB, dat zal een hoop frustraties en gevoelens van onrecht wegnemen.  
Voor nu is het de wonden likken, de verbeterpunten aangrijpen om nog beter te worden en dan is het op 

naar komende zaterdag, als de eerste koploper in de reserve 2e klasse C, SEV 2, op bezoek komt op het 
Oostersportpark. 
 

SVC’08 4 - Quick Boys 6, uitslag 3-3 (dd 17/9) 
Deze zaterdag alweer de laatste bekerontmoeting, op een nat en winderig sportpark was het Katwijkse 
Quick Boys te gast, een ervaren ploeg met enkele individuele uitschieters waardoor het een niet te 
onderschatten tegenstander was. In de kleedkamer was het vooraf een modeparade met de nieuwe outfits 
maar langzaam ging de focus op het voetballende gedeelte. Uiteindelijk waren er bij aanvang 15 spelers 

beschikbaar om deze klus te gaan klaren. De supportersschare ging er eens goed voor zitten en in het 
openingskwartier hadden Arie en Mark de score moeten openen, de aanvallen werden in ieder geval prima 
opgezet en dit kan een goed wapen gaan worden in de komende competitie. Ook Ferry stichtte gevaar met 

een 2tal pogingen van afstand waarbij hij 1 maal de lat scheerde. Aan de overzijde had de defensie zijn 
zaakjes goed op orde al raakte de Katwijkers ook een keer de paal, bijna 0-1 dus. Dit duidelijke 
waarschuwingssignaal moet een les zijn richting de komende maanden, in de afronding moet het scherper 
om zo de tegenstander geen enkele hoop meer te geven. In de 42e minuut kwam dan toch de 1-0 op het 

bord, Ferry schoot de bal hard tegen de touwen waardoor er toch met een terechte maar te magere marge 
gerust ging worden. In de rust maakte de miljoenenbank zijn warming up en werd er 4x gewisseld, tevens 
werd benadrukt dat het tempo omhoog moest en de marge vergroot moest worden. De goede voornemens 
ten spijt kwamen de gasten al snel op 1-1 en moest er weer geschakeld worden om de overhand weer terug 

te gaan krijgen. Invaller Mark Verbaan had even een aanloopje nodig maar daarna was hij dreigend als altijd 
en hij tekende dan ook voor de nieuwe voorsprong 2-1. Ferry kreeg hierna de mogelijkheid om de 3-1 te 
noteren maar zag zijn schot geblokt worden wat later in de wedstrijd Mitchell ook nog gebeurde na een 

vlammende volley. De 3-1 was er een van grote schoonheid, een goede combinatie werd door Mark richting 
de ’16 verplaatst en het was Peter die de bal overtuigend binnen kogelde 3-1. Zonder dart dat de Katwijkers 
er nog echt in geloofde vonden ze toch de aansluiting weer met name door te passief verdedigen profiteerde 
de bezoekers dankbaar 3-2. In de slotfase werd het ook nog 3-3 maar SVC’08 gooide er nog 1 maal een 

offensief uit. Diverse corners werden er nog genomen maar deze werden te wild voor het doel gejaagd, na 
een handsbal leek de winst alsnog voor het grijpen maar de Katwijker kwam met de schrik vrij, 3-3 derhalve.  
Helemaal tevreden kunnen we niet zijn, maar zo richting de competitiestart zijn er voldoende positieve 

ontwikkelingen, op naar de eerste driepunter. 
 

SVC’08 35+4 - Graaf Willem II VAC 35+2, uitslag 7-2 (dd 24/9) 
Na drie maanden trainend droogzwemmen was het afgelopen zaterdag weer zover; een echte wedstrijd op 
een groot veld! Alle voortekenen waren gunstig; een derby met een fijne tegenstander, een doorregend 

kunstgrasveld en nieuwe oude tenues. Er was er zelfs een zo enthousiast dat die zijn opstelling op de app 
had gegooid waar volgens degene die er over gaat ‘niets van klopte’. Zo’n kleine irritatie heb je sons nodig 
om scherp aan een wedstrijd te beginnen. Onder leiding van de strak in het geel gestoken Wim van VE5, die 
na zijn eigen wedstrijd voor ons de fluit ter hand nam (waarvoor hulde), schoot VE4 uit de 

spreekwoordelijke startblokken.  
De bal lag op rechts, corner, waar Berend de bal van de rechtercornervlag met rechts op het hoofd van de 
links ingedraaide Ardy mikte. Die aarzelde niet en kopte hard links tegendraads binnen, de keeper kansloos 

latend; 1-0. De Graven hadden in die fase weinig in te brengen, fijn team had de overhand. Niet lang daarna 
wist Ardy opnieuw te scoren, met de voet dit keer. Weet niet meer of dat met rechts of links was, maar wat 
geeft het; 2-0. We lieten de bal goed rondgaan en het middenveld zorgde voor de verbiding door fijn mee te 
bewegen met het spel. En toen de bal door de graver verdediging wat lichtzinnig werd rondgespeeld, dacht 

Sebas, ik ben er nou toch, en kon eenvoudig de 3-0 langs de hulpeloze keeper schuiven. Fijnteam nam even 
gas terug waardoor de Graven er wat meer uit konden komen. Ze kwamen zelfs op 3-1, maar niks aan het 
handje.  

Na de thee ging fijnteam door. Ardy liet zien dat er ook aan de overkant gescoord kon worden, legde met 
een fijne hoge, harde bal van toch zeker 20 meter de keeper in de luren; 4-1. Toch was de tweede helft 
gelijkwaardiger dan de eerste. Vandaag had Ardy het alleen op z’n heupen. Tja, wat doe je dan. Maar er 
waren meer spelers lekker bezig. Ik noem een hardwerkende Ömer, die felle, fysieke duels uitvocht met zijn 
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20-jarige tegenstander, en ook goed oog had voor medespelers, En Berend maar sjouwen, en corners 
voorslingeren, Kees werkte hard, ook in de 2e helft met vlag, Sebas en Richard buffelde maar door, Aad 
stond als een huis, ook al wachtte de CPC de volgende dag, Jan H die er van top tot teen bij was en zich 

verbaasde over de afstanden op zo’n groot veld, Bert en Bertrand die voor na de rust de handschoenen 
deelde, ja zo kan ik iedereen wel noemen. En dat had ook makkelijk gekund. Had ik het al over Ardy gehad? 
De 5-1 kwam van zijn schoen, een leipe pisboog. Wat een paar weekjes longontsteking en gezonde pre-
match adrenaline al niet kan doen. On fire. De Graven wisten dat ze dit niet meer konden winnen, hadden 

zelf hun eigen wat irritatiemomentjes die Sebas vergeefs probeerde te sussen en ze scoorden prompt de 5-
2, voor de bühne. Tien minuten voor tijd kreeg ook Ömer eindelijk loon naar werken. Hij legde na 
voorafgaand samenspel en een fraaie actie de 6-2 touwen. En in de blessuretijd, waar ik de eerste noten 

van de fluit van Wim al kon horen, was het nogmaals Ömer die voor het slotakkoord zorgde; 7-2. Einde, er 
hoefde niet meer te worden afgetrapt.  
Het beloofde post-match zonnetje viel wat tegen, maar het sapje vloeide niettemin rijkelijk. We hebben zelfs 
foto's van oude wolven die rond half 8 de deur achter zich dicht hebben getrokken.  

Volgende week uit bij Forum Sport. Maar eerst dinsdagavond alles fijnslijpen. Zin an! 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN DAMES/MEIDEN 
 

SVC’08 VR1 - Die Haghe VR2, uitslag 7-0 (dd 24/9) 
De dames van SVC’08 moesten om 12.30 verzamelen. De wedstrijd zou om 13.30 beginnen. Om 12.00 uur 
verzamelen zij in de bestuurskamer voor het bespreken van de opstelling. Helaas werd dit wat later omdat 

de dames van VR1 nog even de meiden van VR2 aan het supporten waren. Omdat we vandaag met wat 
minder meiden waren dan de afgelopen 3 bekerwedstrijden speelde een aantal meiden 90 minuten. Dit 
maakte een aantal meiden een beetje nerveus. Omdat alles een beetje was uitgelopen moesten de meiden 

snelle jelle omkleden en het veld op voor een korte warming up. Eenmaal begonnen met de wedstrijd 
starten de meiden van SVC’08 meteen het spel fel. Ze zetten goed druk en passen de bal goed over maar 
elkaar. Al snel wordt er gescoord door SVC’08 en is het 1-0. Kort daarna wordt er 2-0 gemaakt. Die Haghe 
scoort ook nog is een keer en kort voor de rust maakt Mathilde er 3-1 van. Na de rust gaan de dames er 

weer keihard tegenaan en wordt er lekker doorgetikt. De achterhoede is hard aan het verdedigen en voorin 
zijn ze lekker aan het jagen. De 2e helft gaat het net wat makkelijker dan in de 1e helft omdat de zenuwen 
een beetje gezakt zijn. De tegenpartij maakt er aan het einde 6-1 van door een eigen goal te maken en 
Huitema rond de wedstrijd af met een wereldgoal. De wedstrijd eindigt met een mooie 7-1 voor SVC’08. Een 

mooi begin van de competitie.  
 
Groetjes, Angel 
 

SVC’08 VR2 - MVV’27 VR3, uitslag 0-4 (dd 24/9) 
De eerste wedstrijd van het seizoen! We hebben geen beker gespeeld, en tot onze verbazing is er geen 5e 
klasse meer, en mogen we dit seizoen gaan strijden in de 4e klasse. Dit was een kleine schok voor ons, 
maar goed positief als we zijn gaan we er met volle moed in! 

De ochtend begint onzeker, het heeft veel geregend en we spelen op veld 4. De wedstrijd gaat gelukkig 
door maar bij het verzamelen gaat het al mis. Geen kleedkamer. We doken de bestuurskamer in om daar 
eerst de bespreking te doen en vast om te kleden. Iets later konden we de kleedkamer in en was ook het 
veld vrij, we begonnen uiteindelijk een kwartiertje later.  

We begonnen goed, van tevoren hebben we al tegen elkaar gezegd nieuw seizoen nieuwe kansen! Er werd 
lekker getikt in plaats van elke bal maar weg te peren. Toch brak MVV een keer door en kwamen we 0-1 
achter. We lieten de koppen niet hangen en gingen verder met ons eigen spel, creëerde wat kansen maar 

helaas was het geluk niet aan onze zijde. MVV counterde en hun snelle spits schoot de 0-2 binnen. Niet veel 
later maakte ze 0-3, dit was buitenspel maar volgens de scheids waren er ‘nieuwe regels’ en werd het 
doelpunt daarom niet afgekeurd. Snapte we hier iets van? Nee. Maar we lieten ons niet kennen en pakte het 
weer op. Met 0-3 gingen we de rust in.  

De 2e helft begonnen we lekker, in de kleedkamer waren de nodige tips gegeven en iedereen ging hiermee 
aan de slag. We speelde goed over, er was weinig chaos en we coachten elkaar goed. Iedereen was te 
horen. We speelden veel op de helft van MVV maar de goal bleef helaas uit. Zij scoorden nog de 0-4, en 
bijna de 0-5… Maar door een prachtige redding van Marcha gebeurde dat niet.  

Ondanks het verlies gingen we met opgeheven hoofd het veld af, we merken al een hoop verbetering ten 
opzichte van vorig seizoen. We moeten nog wat werken aan de aanval maar dat komt zeker goed. Dames ik 
ben trots op jullie en we gaan er een top seizoen van maken! 
 
Verslag: Kim 
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DSVP MO13-3 - SVC’08 MO13-1, uitslag 0-1 (dd 17/9) 
De wedstrijd is supergoed gegaan! 
We hebben 1-0 gewonnen iedereen speelde echt heel goed.  
Vanaf het begin van de wedstrijd speelden we veel op de helft van onze tegenstander. We schoten een paar 

keer op het doel maar helaas mis… 
Het bleef heel lang 0-0 en het was super spannend want we wilden graag winnen.  
In de tweede helft hadden we het tien minuutjes wat lastiger en speelde de tegenstander op onze helft. 
Gelukkig konden we toch weer laten zien dat we beter waren.  

We speelden meer op hun helft en uiteindelijk scoorde Jade met een super mooi schot! Het bleef de enige 
goal van een hele spannende wedstrijd.  
 

Bobbi 
 

SVC’08 MO11-1 - Forum Sport MO11-1, uitslag 14-4 (dd 17/9) 
Op een wat druilerige zaterdagochtend beginnen de meiden met goede moed aan de wedstrijd. Nog in de 
eerste minuut maakt Alexandra de 1-0! Een goed begin. Na een mooie aanval en een schot op doel door 

Tes, raakt de bal de bovenkant van de paal. Mooie samenwerking ook! De bal komt van Angela en ze kan 
Tes goed vinden, Tes passt de bal naar Alexandra en een kans doet zich voor, net mis! Forum heeft een 
goede verdediging staan en het is een uitdaging om er door heen te komen. Toch lukt het Alexandra om de 
2-0 te maken, geholpen door Angela. Een mooi over-en-weer-spel. Uittrap door Rosalie, ze kijkt scherp en 

weet de bal goed te spelen… onderwijl is het alweer 3-0. Na een korte break weet Tes de 4-0 te maken. 
Inmiddels komt het met bakken uit de hemel maar dat mag de pret niet drukken… De 5-0 is alweer snel 
gemaakt. Forum Sport pakt een goede kans en is de verdediging van SVC’08 te slim af. Het is 5-1. Joy en 

Emmelie staan goed in de verdediging! Na een rustmoment vervolgen we de wedstrijd…. Fay heeft een 
aantal goede reddingen verzorgd gedurende de eerste helft, nu lukt het de aanvallers van de tegenstander 
5-2 te maken. Alexandra en Tes weten elkaar goed te vinden. Tes had vrij spel na de pass van Alexandra 
schiet SVC’08 door naar de 6-2. Het zonnetje breekt inmiddels door en de meiden zijn goed gemotiveerd. 

Tes breekt snel door bij de verdediging en het wordt 7-2. Rosalie neemt de bal aan, kijkt goed en weet 
Angela te vinden die recht voor het goal staat. Ze draait zich om en maakt het 8e doelpunt! Nog voordat we 
het doorhebben brengt Tes SVC’08 naar 9-2. Forum Sport is SVC’08 te slim af en maken het 3e doelpunt. 

Het is druk rond het goal van Forum en Milou grijpt haar kans, probeert een schot op doel te maken… net 
mis! Joy staat als een tijger achterin te verdedigen, goed! Rosalie staat op rechtsachter, ziet haar kans en 
passt naar Alexandra, schot op doel en raak! 10-3! Wat weten de meiden elkaar goed te vinden! Dewi maakt 
prachtige sterke passes en super dribbels. Ze weet de voorhoede goed te vinden. Emmelie houdt het veld 

goed breed en zorgt dat ze de spitsen goed aanspeelt. En zo staat het in eens 11-4. Op het middenveld 
helpt Milou de aanvallers en verdedigers goed. Angela creëert met haar eerste aanname ruimte om de assist 
te geven aan Alexandra. 12-4! Dankzij de assist van Rosalie lukt het Tes om 13-4 te maken. Door de assist 

van Tes lukt het Alexandra om 14-4 te maken. Een laatste aanval is van Forum, Fay voorkomt nog een 
doelpunt, goede redding! De scheidsrechter fluit af, deze gevarieerde en sportieve wedstrijd is afgelopen.  
 

BVCB MO11-1 - SVC’08 MO11-1, uitslag 1-10 (dd 24/9) 
Zaterdag 24 september mogen de meiden aantreden in het mooie Bergschenhoek tegen de plaatselijke club. 

Vandaag zijn Faye en Joy er niet dus we hebben hulp van Aimeé. Zonder Faye moet er ook iemand anders 
keepen en Annabel en Dewi hebben zich opgegeven als vrijwilliger.  
Dewi keept de eerste helft en met Tess als eerste wissel gaat de wedstrijd van start. Onder leiding van 
aanvoerder Milou proberen de meiden een aanval op te zetten maar de meiden van BVCB geven een zeer 

goede weerstand en proberen ook de aanval op te zoeken. Het begin voorspelt veel goeds op een leuke 
wedstrijd. De eerste grote kans is voor BVCB met een bal op de paal, gelukkig nog de nul. Aanval van 
SVC’08 wordt goed gered door de keepster. Bij het uitrappen van de keepster staat Milou goed op te letten, 

krijgt de bal voor haar voeten en met een enorme knal van afstand schiet ze de bal keihard in de verre hoek 
0-1 voor onze meiden.  
De meiden gaan er vol tegen aan en zoeken weer de aanval. Tess, is inmiddels ingevallen voor Angela, 
maakt een actie en schiet hard op het doel. De keepster maakt een hele goede redding en de bal komt terug 

in het veld. Milou knalt op het doel en wederom een goede redding, nu valt de bal voor Alexandra. Die kapt 
de keeper uit en schiet rustig in. De meiden van BCVB geven zich niet gewonnen en zoeken ook de aanval 
op. Hun aanval strand bij onze keepster Dewi die heel rustig de vrij staande Emilie aanspeelt. Via meerdere 

meiden komt de bal weer voor Alexandra en die rondt koelbloedig af en maakt haar 2e goal. Het eerste 
kwart eindigt met een 3-0 voorsprong.  
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Na de peptalk van Esther, Arjan en Bas gaan de meiden weer van start. Angela komt weer in het veld voor 
Milou, die mag even nagenieten van haar prachtige goal. Angela maakt een mooie actie en speelt Tess aan 
en schiet hard op het goal maar de keepster heeft weer een prachtige redding. BVCB geeft niet op en blijft 

het proberen, onze meiden geven goed weerstand en proberen alle aanvallen af te slaan.  
Het spel gaat lekker op en neer waarbij onze meiden de beste kansen hebben. Milou is er weer ingekomen 
voor Emily. BVCB schiet van afstand hard op het doel maar Dewi staat op de goede plaats en heeft een 
redding. Aanval van BCVB wordt afgeslagen en uit de counter wordt Alexandra vrijgespeeld en maakt 

gebruik van deze kans en maakt haar 3e goal. Ruststand is 0-4.  
2e helft gaat van start en nu met Annabel als keepster en Dewi weer in het veld als speelster en Aimee 
begint als wissel. Onze meiden krijgen een vrije trap en die schiet Tess vanaf ver op het doel en scoort 0-5. 

Keepster van BCVB schiet uit en Angela vangt de bal op, dribbelt een stuk op en scoort de 0-6. Tess vangt 
de bal op draait naar het goal en maakt de 0-7. De meiden van BVCB geven niet op en blijven het proberen, 
een diepe bal en een van de meiden rent op Annabel af, die verkleint haar goal heel goed maar het meisje 
maakt het heel mooi af. Het 3e kwart is geëindigd met 1-7.  

Nog even een peptalk en het laatste kwart gaat beginnen en we gaan weer voortvarend van start. De bal 
komt bij Tess en maakt het 8ste goal voor onze meiden. Aanval van BVCB wordt weer afgeslagen en Dewi 
vangt de bal op het middenveld op, dribbelt door en met een ouderwetse punter schiet ze de bal in de hoek 

en maakt 1-9.  
De meiden van BCVB verdienen de complimenten voor het blijven doorgaan en niet opgeven. In de laatste 
seconden heeft Tess nog een mooie actie en maakt het laatste goal van de wedstrijd en zet de eindstand op 
1-10.  

Speelster van de week is deze week Emilie.  
 
Groetjes Patrick 

 

Die Haghe MO10-1 - SVC’08 MO10-1, uitslag 5-18 (dd 17/9) 
Vandaag was een hele vermakelijke wedstrijd. De meiden moesten nog even warmdraaien en kwamen via 
een scherpschutster aan de overkant vrij snel op een 3-0 achterstand.  
De dames rechtten de rug en poetsten in korte tijd via Celeste, Mia en Pepa de achterstand weg.  

Naomi en Sara prikten er vervolgens een paar in en zo liepen we uit naar een comfortabele voorsprong van 
4-8 bij de rust.  
De rest van de wedstrijd was een walk over en de meiden liepen uit naar dubbele cijfers.  
De meiden deden het ontzettend goed en het plezier spatte er vanaf.  

De meiden waren allemaal lekker bezig vandaag. Het leuke is dat ze allemaal minimaal 1x gescoord hebben. 
Bella beloofde vooraf te scoren en hield woord. Ze tikte de bal mooi met het “verkeerde” been binnen. Pepa 
pikte haar goal weer netjes mee en had paar goede assists. Phileine misstond niet voorin en schreef 2 goals 

bij. Mia was sterk aan de bal met veel diepgang en schoot haar eerste van het seizoen binnen. Naomi was 
scherp voor de goal en prikte er weer 3 in vandaag. Sara was weer sterk aan de bal en met 7 goals scherp 
in de afronding.  
De speelster van de week was onze aanvoerder Celeste. Achterin solide, heersend op het middenveld en 

agressief in de duels. Zoals we haar kennen. Met 3 goals combineerde ze vandaag haar fenomenale dribbel 
met effectiviteit voor de goal. Echt top! 
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

Wedstrijdprogramma dinsdag 27 september 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
vriendsch Quick O17-1 - SVC'08 JO18-1 19:30     
vriendsch VUC O23 - SVC'08 O23 19:30     

 
Quick De Savornin Lohmanlaan 215, Den Haag 070-3680323 VUC Het Kleine Loo 1, Den Haag 070-3858018 

 

Wedstrijdprogramma woensdag 28 september 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

42282 Wilhelmus JO13-5JM - SVC'08 JO13-2 18:30 Lolli M. 4e kl 12  
vriendsch SVC'08 JO11-1 - KMD JO11-1 18:30    4 
vriendsch SVC'08 JO12-1 - KMD JO12-2 18:30    4 

44512 Die Haghe MO15-4 - SVC'08 MO15-1 19:00  2e kl 6  
 
Die Haghe Wijndaelerweg, Den Haag 070-3235178 Wilhelmus Groene Zoom 2, Leidschendam 070-3866595 
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Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 1 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

6376 SVC'08 1 - Vitesse Delft 1 14:30 R. Lochtenberg 2e kl E 1 
38218 SVC'08 2 - SEV 2 12:00 C.J.J. vd Werf 2e kl C 1 
17241 SVC'08 3 - Vitesse Delft 4 13:30 Taal J.J. 4e kl 2 3 
15793 Naaldwijk 4 - SVC'08 4 14:30  4e kl 3  
20352 DoCoS 4 - SVC'08 5 14:00 Nieuwveen E.C.J. 7e kl 4  
17271 SVC'08 6 - Gr.WII VAC 4 15:00 Zeeland T. v 7e kl 5 4 
23321 Gr.WII VAC 5 - SVC'08 7 14:45  8e kl 3  
28271 SVC'08 35+1 - Die Haghe 35+1 15:30 Fokker M.W. 1e kl E 3 
28233 Soccer Boys 35+1 - SVC'08 35+3 12:30  1e kl A  
27998 Forum Sport 35+1 - SVC'08 35+4 15:15  1e kl I  
28010 Gr.WII VAC 35+1 - SVC'08 35+5 14:15  1e kl C  
37028 SVC'08 O23-1 - TAC'90 O23-1 11:30 R.L.W. Wessel Div 3 C 2 
38903 Forum Sport O23-3 - SVC'08 O23-2 17:00  1e kl 3  

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 1 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

39543 SVC'08 JO19-1 - Wilhelmus JO19-5 16:15 Hoeven H. vd 3e kl 3 2 
36815 SVC'08 JO18-1 - Haz. Boys JO18-1 13:00  Hoofdkl A 2 
40974 SVC'08 JO16-1 - DUNO JO16-2 10:15 Dekker B. 2e kl 4 3 
43813 SVC'08 JO15-1 - Voorsch.’97 JO15-2 08:30 Zeeuw A.D. de 2e kl 5 1 
44004 Wilhelmus JO15-4 - SVC'08 JO15-2 12:45  4e kl 5  
38622 Forum Sp JO14-1JM - SVC'08 JO14-1 08:30  Hoofdkl C  
45082 SVC'08 JO14-2 - Quick JO14-3 08:30 Hamers L. 2e kl 3 3 
44565 Rijnsb.Boys JO14-2 - SVC'08 JO14-3 10:00  3e kl 2  
61660 Den Hoorn JO13-3 - SVC'08 JO13-1 09:45  3e kl 7  
59653 Teylingen JO13-2 - SVC'08 JO13-2 08:45 Rijn A.P. v 4e kl 12  
34775 HVV JO12-2 - SVC'08 JO12-1 08:30  2e kl 9  
11297 Forum Sport JO11-

2JM 
- SVC'08 JO11-1 08:30  1e kl 11  

60842 SVC'08 JO11-2 - RKDEO JO11-4 11:30  3e kl 2 4 
10581 RKAVV JO11-4 - SVC'08 JO11-3 11:30  4e kl 15  
24277 Forum Sport JO10-1 - SVC'08 JO10-1 08:30  Hoofdkl 6  
24048 Wilhelmus JO10-5 - SVC'08 JO10-2 08:30  3e kl 3  
24450 SVC'08 JO10-3 - DHL JO10-2 10:00  4e kl 22 2 
24455 SVC'08 JO10-4 - Forum Sport JO10-6 10:00  4e kl 24 2 
32549 Concordia JO9-1 - SVC'08 JO9-1 08:30  Hoofdkl D  
33251 SVC'08 JO9-2 - SEV JO9-1 08:30  2e kl 15 2 
32026 Gr.WII VAC JO9-4 - SVC'08 JO9-3 10:30  4e kl 25  
30008 Wilhelmus JO8-1 - SVC'08 JO8-1 08:30  Hoofdkl D  
29436 SVC'08 JO8-2 - VUC JO8-2 08:30  2e kl 5 2 
29438 SVC'08 JO8-3 - Forum Sport JO8-

6JM 
08:30  4e kl AT 2 

59269 Forum Sport JO7-5 - SVC'08 JO7-1 08:30  1e kl 6  
59200 Zoetermeer JO7-3 - SVC'08 JO7-1 08:50  1e kl 6  
59212 SVC'08 JO7-1 - BSC '68 JO7-4 09:10  1e kl 6 5 
57896 SVC'08 JO7-2 - Voorsch.’97 JO7-4 08:30  1e kl 4 2 
57895 SVC'08 JO7-2 - Semper Altius JO7-1 08:50  1e kl 4 2 
57957 SJZ JO7-2 - SVC'08 JO7-2 09:10  1e kl 4  

 SVC'08 Ukkies   08:30    4 

 

Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 1 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

12239 HPSV VR1 - SVC'08 VR1 12:00  4e kl 5  
12609 DSVP VR4 - SVC'08 VR2 13:00 Viegen T. v 4e kl 13  
43029 Gr.WII VAC MO17-2 - SVC'08 MO17-1 13:00  1e kl E  
44375 SVC'08 MO15-1 - Gr.WII VAC MO15-2 10:15 Teylingen L.H. v 2e kl 6 4 
42696 SVC'08 MO13-1 - Concordia MO13-1 10:15 Zonderop M.N. 2e kl 7 1 
36269 SVC'08 MO12-1 - Toofan MO12-1 10:00  6e kl 2 2 
37520 SVC'08 MO11-1 - DSO MO11-1 11:30  1e kl 2 4 
25876 SVC'08 MO10-1 - DSVP MO10-1 08:30  6e kl 3 2 
34077 Duindorp sv MO9-1 - SVC'08 MO9-1 08:30  6e kl 5  
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Concordia Brasserskade 216, Delft 015-2126600 Naaldwijk De Hoge Bomen 1, Naaldwijk 0174-625486 

Den Hoorn Zuidhoornseweg 4, Den Hoorn 015-2614973 Rijnsb.Boys Noordwijkerweg, Rijnsburg 071-4021506 

DoCoS Haagse Schouwweg 10, Leiden 071-5768279 RKAVV Sportparkweg 4, Leidschendam 070-3277215 
DSVP Sportlaan, Pijnacker 015-3694518 SJZ Nieuweweg 6, Zoeterwoude 071-5801105 

Duindorp sv Houtrustlaan 5, Den Haag 070-3649488 Soccer Boys Gotzenhainsingel 14, Bleiswijk 010-5215759 

Forum Sport Prins Bernhardlaan, Voorburg 070-3864302 Teylingen Roodemolenweg, Sassenheim 0252-214098 
Gr.WII VAC Buurtweg 124, Wassenaar 070-5179083 Wilhelmus Groene Zoom 2, Leidschendam 070-3866595 

HPSV H Ronald Holstweg 70, Den Haag 070-3887396 Zoetermeer Scheglaan 11, Zoetermeer 079-3619218 
HVV Van Hogenhoucklaan 37, Den Haag 070-3248361    

 

Dames Wedstrijdprogramma woensdag 5 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

42587 Forum Sport MO13-2 - SVC'08 MO13-1 18:30  2e kl 7  
 
Forum Sport Prins Bernhardlaan, Voorburg 070-3864302    

 

Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 8 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

6384 SVC'08 1 - SSA FC Skillz 
Wateringse veld 1 

14:30  2e kl E 1 
38381 Wilhelmus 2 - SVC'08 2 17:00  2e kl C  
17249 SVC'08 3 - Concordia 3 13:00 Taal J.J. 4e kl 2 2 
21903 sv Madestein 3 - SVC'08 4 12:00  4e kl 3  
17254 SVC'08 5 - Forum Sport 9 13:00 Dekker B. 7e kl 4 3 
17262 SVC'08 6 - Nootdorp 4 15:00 Zeeland T. v 7e kl 5 4 
16412 Quick Boys 14 - SVC'08 7 16:15  8e kl 3  
28270 SVC'08 35+1 - DUNO 35+1 15:00 Fokker M.W. 1e kl E 3 
28268 SVC'08 35+2 - Wanica Star 35+1 13:00 Teylingen L.H. v 1e kl 10 4 
27907 Berkel 35+1 - SVC'08 35+3 15:00  1e kl A  
28420 REMO 35+1 - SVC'08 35+4 14:30  1e kl I  
27919 Blauw-Zwart 35+2 - SVC'08 35+5 14:30  1e kl C  
37215 VELO O23-1 - SVC'08 O23-1 11:30  Div 3 C  
39001 SVC'08 O23-2 - Wilhelmus O23-5 15:00 Roeleveld S. 1e kl 3 2 

 

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 8 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

40868 Die Haghe JO16-2 - SVC'08 JO16-1 10:00  2e kl 4  
43814 SVC'08 JO15-1 - REMO JO15-1 12:00 Visser S.B. 2e kl 5 1 

vriendsch SVC'08 JO15-2 - SVC'08 JO14-3 09:30    3 
61701 SVC'08 JO14-3 - Gr.WII VAC JO14-2 09:45 Staples R.K. 3e kl 2 2 
61662 LYRA JO13-2 - SVC'08 JO13-1 08:30  3e kl 7  
34898 SVC'08 JO12-1 - HVV JO12-1 10:00  2e kl 9 1 
11362 HVV JO11-2 - SVC'08 JO11-1 09:30  1e kl 11  
60843 Wilhelmus JO11-4 - SVC'08 JO11-2 09:45  3e kl 2  
60939 SVC'08 JO11-3 - Ter Leede JO11-3 08:30  4e kl 15 1 
24444 SVC'08 JO10-1 - VUC JO10-1 10:00  Hoofdkl 6 1 
24451 SVC'08 JO10-3 - RKAVV JO10-3 10:00  4e kl 22 1 
24330 Gr.WII VAC JO10-5 - SVC'08 JO10-4 13:30  4e kl 24  
33249 SVC'08 JO9-1 - HVV JO9-1 08:30  Hoofdkl D 2 
33250 SVC'08 JO9-2 - Voorsch.’97 JO9-3 08:30  2e kl 15 2 
33416 HVV JO9-7 - SVC'08 JO9-3 08:30  4e kl 25  
29359 Die Haghe JO8-1 - SVC'08 JO8-1 08:30  Hoofdkl D  
30510 Duindorp sv JO8-1 - SVC'08 JO8-2 09:30  2e kl 5  
29439 SVC'08 JO8-3 - Nootdorp JO8-6 08:30  4e kl AT 2 
59187 Zoetermeer JO7-2 - SVC'08 JO7-1 08:30  1e kl 6  
59242 Groeneweg JO7-3 - SVC'08 JO7-1 08:50  1e kl 6  
59213 SVC'08 JO7-1 - BSC '68 JO7-4 09:10  1e kl 6 3 



Clubblad 3, maandag 26 september 2022  11/11 

Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 8 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

12730 Ariston'80 VR3 - SVC'08 VR1 10:00  4e kl 5  
12207 BVCB VR1 - SVC'08 VR2 12:30 Eekelaar B.A. 4e kl 13  
42986 SVC'08 MO17-1 - Voorsch.’97 MO17-2 11:15 Zonderop M.N. 1e kl E 3 
44376 SVC'08 MO15-1 - Blauw-Zw MO15-1 11:30 Beelen R. v 2e kl 6 2 
42695 SVC'08 MO13-1 - RKDEO MO13-2 11:15 Hamers L. 2e kl 7 4 
60369 DUNO JO12-3 - SVC'08 MO12-1 09:00  6e kl 2  
37397 RKDEO MO11-1 - SVC'08 MO11-1 10:00  1e kl 2  
25877 SVC'08 MO10-1 - Die Haghe MO10-1 08:30  6e kl 3 1 
34146 Naaldwijk MO9-1 - SVC'08 MO9-1 10:00  6e kl 5  

 
Ariston'80 Mekelweg 8, Delft 015-2782442 LYRA Veilingweg 26, De Lier 0174-513677 

Berkel Het Hoge Land 25, Berkel en Rodenrijs 010-5114795 Naaldwijk De Hoge Bomen 1, Naaldwijk 0174-625486 

Blauw-Zwart Dr. Mansveltkade, Wassenaar 070-5115385 Quick Boys Laan van Nieuw Zuid, Katwijk 071-4014132 
BVCB Sportparkpad 1, Bergschenhoek 010-5225484 REMO Asmansweg 10, Den Haag 070-3964141 

Die Haghe Wijndaelerweg, Den Haag 070-3235178 RKDEO Sportparkweg, Nootdorp 015-3109577 
Duindorp sv Houtrustlaan 5, Den Haag 070-3649488 sv Madestein Madesteinweg 13, Den Haag 070-3979018 

DUNO Mgr. Nolenslaan 9, Den Haag 070-3685363 VELO Noordweg, Wateringen 0174-292779 

Gr.WII VAC Buurtweg 124, Wassenaar 070-5179083 Wilhelmus Groene Zoom 2, Leidschendam 070-3866595 
Groeneweg Knibbelweg 16, Zevenhuizen 0180-631683 Zoetermeer Scheglaan 11, Zoetermeer 079-3619218 

HVV Van Hogenhoucklaan 37, Den Haag 070-3248361    

 


