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Clubblad SVC’08 
   

maandag 10 oktober 2022 Verschijnt 2-wekelijks 15e jaargang no. 4 

      Algemeen bestuur      
Voorzitter Rob de Roo 06-50281169  robderoo@hotmail.com  

Vice-voorzitter Jaap Lolkema 06-81938928  jaaplolkema@ziggo.nl  

Secretaris Rene de Zeeuw 06-44114311  svc08dezeeuw@gmail.com  

Penningmeester Marien de Jong 06-55373805  marien@mariendejong.nl  

Jeugdvoorzitter Karin Knoester 06-53986121  karinknoester@gmail.com  

Technische zaken Robert Jan Waterreus 06-48066309  robertwaterreus@gmail.com  
      Wedstrijdsecretariaat      

Algemeen Arie Harteveld 070-3554230 06-44266005 wedstrijdsecretaris@svc08.nl  

Selectie Teun Mooijman 070-3359729 06-28431659 fam.mooiman@kpnmail.nl  

Lagere senioren Hans vd Pot 070-3648549 06-54740817 ec@svc08.nl  

 Leo van Teijlingen 070-3931904 06-41650102 ec@svc08.nl  

Jeugd 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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Supportersbus naar HVC'10 
Aanstaande zaterdag staat een bus klaar voor spelers en supporters naar de wedstrijd tegen HVC'10 in Hoek 
van Holland. De bus vertrekt om 12:30 uur vanaf het Oostersportpark. Deze gratis service wordt dit keer 
aangeboden door Rederij Groen. 

 
Het Bestuur 
 

Zaterdag 26 november feestavond 
Voor leden en sponsoren wordt op 26 november een feestavond georganiseerd. De avond wordt muzikaal 

omlijst door Arie Spaans/City Lights, bekend in de Haagse/Scheveningse muziekscene. Leden betalen €7,50 
(inclusief 3 drankjes). Voor sponsoren is het gratis. Het begint om 19.00 uur. Wil je er bij zijn? Geef je op bij 
sponsorcommissie@svc08.nl. 

 

UITSLAGEN 
 

zaterdag 1 oktober 2022 
Senioren  Jeugd  

SVC'08 1 - Vitesse Delft 1 1-0 SVC'08 JO19-1 - Wilhelmus JO19-5 2-0 
SVC'08 2 - SEV 2 4-3 SVC'08 JO18-1 - Haz. Boys JO18-1 1-0 

SVC'08 3 - Vitesse Delft 4 2-1 SVC'08 JO16-1 - DUNO JO16-2 6-1 
Naaldwijk 4 - SVC'08 4 3-2 SVC'08 JO15-1 - Voorsch'97 JO15-2 0-4 
DoCoS 4 - SVC'08 5 0-1 Wilhelmus JO15-4 - SVC'08 JO15-2 3-4 

SVC'08 6 - Gr.WII VAC 4 1-4 Forum Spt JO14-1JM - SVC'08 JO14-1 1-2 
SVC'08 35+1 - Die Haghe 35+1 7-0 SVC'08 JO14-2 - Quick JO14-3 1-0 
Forum Sport 35+1 - SVC'08 35+4 7-2 Rijnsb.Boys JO14-2 - SVC'08 JO14-3 6-0 
SVC'08 O23-1 - TAC'90 O23-1 1-3 HVV JO12-2 - SVC'08 JO12-1 2-2 

Meiden/Dames  SVC'08 JO11-2 - RKDEO JO11-4 4-10 
HPSV VR1 - SVC'08 VR1 0-2 RKAVV JO11-4 - SVC'08 JO11-3 14-4 
DSVP VR4 - SVC'08 VR2 7-0     

Gr.WII VAC MO17-2 - SVC'08 MO17-1 4-0     
SVC'08 MO15-1 - Gr.WII VAC MO15-2 5-1 Week 40    
SVC'08 MO13-1 - Concordia MO13-1 7-0 VVSB MO12-1 - SVC'08 MO12-1 7-5 
SVC'08 MO11-1 - DSO MO11-1 7-3 Wilhelmus JO13-5JM - SVC'08 JO13-2 0-10 

 
zaterdag 8 oktober 2022 

Senioren  Jeugd  

SVC'08 1 - FC Skillz WV 1 0-0 Die Haghe JO16-2 - SVC'08 JO16-1 0-1 
Wilhelmus 2 - SVC'08 2 2-2 SVC'08 JO15-1 - REMO JO15-1 4-1 
SVC'08 3 - Concordia 3 1-1 SVC'08 JO14-3 - Gr.WII VAC JO14-2 3-3 
sv Madestein 3 - SVC'08 4 1-0 LYRA JO13-2 - SVC'08 JO13-1 3-3 

Quick Boys 14 - SVC'08 7 2-4 SVC'08 JO12-1 - HVV JO12-1 2-5 
SVC'08 35+1 - DUNO 35+1 5-0 HVV JO11-2 - SVC'08 JO11-1 4-6 
SVC'08 35+2 - Wanica Star 35+1 2-5 Wilhelmus JO11-4 - SVC'08 JO11-2 8-4 

Berkel 35+1 - SVC'08 35+3 7-6 SVC'08 JO11-3 - Ter Leede JO11-3 9-8 
REMO 35+1 - SVC'08 35+4 5-4 Meiden/Dames  
Blauw-Zwart 35+2 - SVC'08 35+5 2-2 Ariston'80 VR3 - SVC'08 VR1 0-8 
VELO O23-1 - SVC'08 O23-1 0-0 BVCB VR1 - SVC'08 VR2 1-2 

SVC'08 O23-2 - Wilhelmus O23-5 2-7 SVC'08 MO17-1 - Voorsch'97 MO17-2 1-0 
    SVC'08 MO15-1 - Blauw-Zwrt MO15-1 2-6 
Week 41    SVC'08 MO13-1 - RKDEO MO13-2 5-0 
Forum Sprt MO13-2 - SVC'08 MO13-1 0-1 RKDEO MO11-1 - SVC'08 MO11-1 0-8 
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LEDENMUTATIES 
 

Nieuwe leden 
TCYF70U, Kaharman Belgibay, geb. 28-5-09 
FXWK67G, Irene van Berlo, geb. 28-10-76 (d35+) 
FLCV54V, Jesper Dekker, geb. 21-12-90 
TDGF408, Susanne v Dijke, geb. 3-10-80 (d35+) 

TDDP827, Daniel Maguire, geb. 22-8-17 

TDGF35Y, Tudor Alexandru Nedelcu, geb. 21-12-14 
TDDP86B, Tareq Roberts, geb. 11-5-13 
QNTV97O, Tom Stoop, geb. 4-2-05 
STLS926, Lukas Nathan Wilke Gonzalez, geb. 5-2-08 

TDGF394, Alicja Zurek, geb. 19-1-10 
 

Opgezegd 
LXKV55Q, Paul ten Have 

TBMZ53M, Morris D James 
SZPV45Z, Sacha Scordel 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN 
 

SVC’08 1 - Vitesse Delft 1, uitslag 1-0 (1-0) (dd 1/10) 
SVC’08 op herhaling na snelle rode kaart.  
De duels tussen SVC’08 en Vitesse Delft zijn door de jaren heen pittige potjes met veel emotie. Door de 

snelle rode kaart die SVC’08 speler Coen Soonieus na een klein half uur spelen kreeg kan nu ook die indruk 
voor de niet aanwezigen ontstaan. Maar dat was vandaag geenszins het geval.  
SVC’08 was noodgedwongen op één plaats gewijzigd door de schorsing van één wedstrijd voor Ferri Meere. 

Op zijn plaats speelde Patrick Bos die van een blessure terugkeerde.  
Het eerste kwartier golfde het spel op en neer met iets meer bal bezit voor Vitesse Delft maar de betere 
kansen voor SVC’08. De ploegen hielden elkaar in evenwicht. In de twintigste minuut speelde SVC’08 
doelman Wesley Storm Patrick Bos met een man in zijn rug wel zeer ongelukkig aan. Patrick kwam hierdoor 

zodanig in de problemen dat hij een penalty veroorzaakte. Rick Burgering zette zich achter de bal en schoot 
links in de hoek van keeper Wesley Storm. Deze had dit echter doorzien en ranselde de bal uit de hoek.  
Een flinke domper voor Vitesse Delft en een opsteker voor SVC’08. Twee minuten later kwam SVC’08 ook 

nog eens op voorsprong. Doelman Daniël Kumic kon in eerste instantie een hard schot van Norvin Mercera, 
overgekomen van Vitesse Delft, nog keren maar de rebound van dezelfde speler verdween in de touwen (1-
0). 
Na bijna een half uur spelen kreeg de wedstrijd een heel ander aanzicht. Coen Soonieus liet de bal 

wegspringen en wilde zich met een onstuimige sliding herstellen.  
Deze onbeholpen actie eindigde op de enkel van Daan Burgering en scheidsrechter Wim van Horsen kwam 
onverbiddelijk met een rode kaart.  

SVC’08 kon dus op herhaling gezien het feit dat zij vorige week tegen Westlandia ook de gehele tweede helft 
met tien man tegen een sterke tegenstander moest opboksen.  
Voor rust kreeg SVC’08 nog een kans op 2-0 maar de kopbal van Tristan Dufour belandde recht in de 
handen van doelman Kumic.  

Na de thee wisten we wat we te zien zouden krijgen. Een aanvallend Vitesse Delft en SVC’08 dat het 
achterin ging dichtmetselen. Jordy de Bruin ging linksback spelen en Jerry Plat en Matthijs de Jong lieten 
zich terugzakken in het centrum van de verdediging met Jesse Spaans daar voor als stoorzender. Het 
beproefde recept van vorige week.  

Van een geroutineerde ploeg als Vitesse Delft mag je verwachten dat zij hier een adequaat antwoord op 
hebben maar ook zij bleken niet bij machte een antwoord te vinden op de gedwongen speelwijze van 
SVC’08. Sander Koelewijn moest alle oplossingen maar verzinnen voor de club uit Delft maar als er dan eens 

iets door kwam was daar altijd weer doelman Wesley Storm die uit kon groeien tot man of the match. Met 
als hoogtepunt een schot van Richomar Richards dat hij schitterend uit de kruising tikte. Echt uitgespeelde 
kansen kreeg Vitesse dan ook niet. De ballen werden te snel van de zijkanten hoog het strafschopgebied in 
gebracht of strandde in het propvolle centrum. SVC’08 kreeg nog wel twee kansen. Een na een snelle verre 

uittrap van Wesley Storm op de ingevallen Iliass Daoudi en een andere toen doelman Dumic zich verkeek op 
een hoge diepte bal die hij over zich heen liet stuiteren maar nog net met een sprint voor de doellijn weg 
kon tikken.  

Met veel inzet en strijd wist SVC’08 uiteindelijk ook deze week te overleven met tien man. En hoewel er 
langs de lijn gekscherend werd geopperd om volgende week gewoon met tien man te starten wordt het 
hopelijk toch geen vaste kost om op de wijze wekelijks de schade te moeten repareren.  
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SVC’08 1 - FC Skilzz 1, uitslag 0-0 (dd 8/10) 
Publiek de enige winnaar op Oostersportpark.  
Bij een doelpuntloos duel krijg je al snel het idee dat het een saaie voetbalmiddag was. Maar dat was het 
duel tussen een goed georganiseerd verdedigend spelend SVC’08 en een frivool aanvallend FC Skilzz 

geenszins het geval. Aan FC Skilzz kant was het genieten van technische hoogstandjes en aan SVC’08 van 
inzet en onverzettelijkheid.  
Hierdoor werd het een boeiende wedstrijd waarvan het publiek op de volle tribune in het zonnetje volop kon 
genieten.  

SVC’08 kwam goed uit de startblokken en kreeg al na vijf minuten de kans om op voorsprong te komen. 
Thomas Hughes mocht van dichtbij geheel vrijstaand uithalen maar zijn schot trof geen doel. Maar de 
gasten met routinier Samir el Moussaoui in de gelederen lieten al snel blijken dat zij meer in gedachten 

hadden dan een gelijkspelletje. De bal ging snel van voet tot voet bij de technisch vaardige spelers van FC 
Skilzz en SVC’08 had veel moeite om de aanvallen te ontregelen. In de twintigste minuut moest Fabian Toet 
zich aan SVC’08 zijde vanwege een liesblessure laten vervangen door Nathan Martina.  
FC Skilzz kon ondanks het vele balbezit niet tot echte scoringskansen komen en ontsnapte in de 

vijfentwintigste minuut aan een achterstand. Een schitterende lange bal van Jordy de Bruin viel achter de FC 
Skilzz verdedigers op de diepgaande Norvin Mercera maar zijn lobje ging rakelings naast het doel.  
Zo brak de rust aan na een helft waarin FC Skilzz 75% balbezit had met nul doelrijpe kansen en SVC’08 twee 

keer had moeten scoren.  
De tweede helft gaf eenzelfde beeld. Verrassend genoeg kon FC Skilzz het hoge tempo blijven hanteren en 
moest SVC’08 zich beperken tot verdedigen met een enkele uitval.  
Zo vloog in de 55e minuut een hard schot net over het doel van FC Skilzz keeper Givanni Spaan. In de 

zeventigste minuut probeerde FC Skilzz het voor het eerst met een gericht schot van buiten het 
strafschopgebied waarbij de bal tegen de lat terug het veld in spatte. De ingebrachte rebound werd door 
Jordy de Bruin van de doellijn gehaald waardoor SVC’08 ontsnapte aan een achterstand.  
FC Skilzz bleef de druk opvoeren met mooie individuele acties maar rond de zestien was het einde verhaal. 

En zoals Cruijff al zei als je niet schiet kun je niet scoren.  
En dan kan altijd dat ene momentje nog komen voor de ploeg die daar gezien het spelbeeld eigenlijk geen 
recht op heeft. En dat was nu ook het geval en moest doelman Giovanni Spaan nog handelend optreden 

toen een van richting veranderde bal zijn doel in leek te verdwijnen.  
De uiteindelijke brilstand was dan ook wel terecht. FC Skilzz was weliswaar de verreweg beter voetballende 
ploeg maar wist zich geen uitgespeelde kansen te scheppen en SVC’08 verdedigde zeer solide maar 
verzuimde de weinige kansen die je in zo’n wedstrijd krijgt te verzilveren. Al met al was het publiek de grote 

winnaar.  
 

SVC’08 3 - Vitesse Delft 4, uitslag 2-1 (dd 1/10) 
Deze zaterdag stond het 1e thuis duel voor deze competitie op de rol, er kwam met Vitesse Delft een 

“nieuwe” tegenstander op bezoek dat vorige week nog de volle buit behaalde door een 0-2 achterstand 
tegen Concordia nog voor de rust om te buigen in een 3-2 eindstand. Waakzaamheid geboden dus, omdat 
er nog altijd veel afwezigen zijn was Chris toegevoegd aan de gelederen en hij vulde de rol als 1 van de 
middenvelders verdienstelijk in. Voorin moesten Stephen en Liam voor het gevaar gaan zorgen maar SVC’08 

koos er voor om in de beginfase vooral te controleren om eerst eens te zien wat de gasten in huis hadden. 
Waarbij je soms wel eens een wedstrijd hebt waarin een aanloopje nodig is, ontbrande dit duel vrijwel 
meteen, de scheids floot niet kinderachtig en voor kleinere overtredingen verkoos hij veelvuldig de 
voordeelregel toe te passen wat de amusementswaarde zeker ten goede kwam. Af en toe werd het randje 

opgezocht en was een tackle aan de late kant maar over het algemeen was het duel vooral boeiend. Vitesse 
liet bij vlagen zien een top 5 ploeg te zijn maar de laatste linie, ditmaal gevormd door Nick, Ferry, Erwin en 
Moll was goed bij de les. Aan de overzijde ontstonden ook de eerste mogelijkheden, Ferry probeerde het van 

afstand en Stephen mistte na een lange sla om kracht om af te drukken. Het was uiteindelijk Ferry die de 
aanzet gaf tot de 1-0, van flinke afstand bracht hij de bal in en een vleugje Stephen verlengde de bal tegen 
het net. In de 43e min. werd Liam diep gestuurd maar zijn boogbal belande helaas net over het doel tegen 
de ballenvanger. Naar eigen zeggen is het een kwestie van tijd dat deze ballen weer binnen gaan en daar 

hebben we alle vertrouwen in. In de rust was bij een ieder duidelijk dat de buit nog niet binnen was & 
kwamen er met Bas en Zweek 2 verse krachten binnen de lijnen. Rond de 60e minuut was het Liam die 
goed doorzette en uiteindelijk kon Bas worden bereikt die het overzicht behield en beheerst binnenschoof 2-

0. Hierna was het de beurt aan Hisham die na een lange absentie zijn eerste minuten weer kon gaan maken. 
Al snel had hij een goede versnelling in huis om bijna succesvol af te ronden, ook later waren hier nog 
mogelijkheden voor maar qua explosiviteit zijn er nog wat stapjes te zetten. Intussen waren de gasten op 1-
2 gekomen en was duidelijk dat er weer een tandje bij moest, Thijs was inmiddels ook ingevallen en even 
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leek Bas andermaal het goudhaantje te worden maar ditmaal belande zijn inzet op het dak van het doel. 
Ook Hisham had nog bijna succes maar uiteindelijk bleef het bij 2-1 en konden de armen de lucht in. Een 
karaktervolle overwinning, er wordt voor elkaar gewerkt en ook de vuile meters worden niet geschuwd, het 

is dat de tekst van het Scheveningse wapen inmiddels op de shirts prijkt anders had de lijfspreuk van Club 
Brugge “No Sweat No Glory” zeker niet misstaan op de outfits deze dag.  
 

SVC’08 3 - Concordia 3, uitslag 1-1 (dd 8/10) 
Op een zonovergoten Oostersportpark stond deze zaterdag het duel tegen de oude competitiegenoten op 

het programma, seizoen 1 was voor SVC’08 met 5-1 & 0-1, terwijl hierna de Delftenaren met 4-1 en 2-4 aan 
het langste eind trokken, spannend dus wat de nieuwe confrontaties zullen gaan brengen. Na een 
donderdag sessie met 18 man waren er deze dag uiteindelijk 16 spelers beschikbaar. Ditmaal weer eens op 

het kunstgras en al vanaf de 1e minuut was duidelijk dat SVC’08 er zin in had, veel pressing, veel power en 
een tegenstander die werd terug gedrongen op de eigen speelhelft. De vaste supportersschare ging er eens 
goed voor zitten/staan en kreeg een heerlijk duel voorgeschoteld. SVC’08 creëerde veel mogelijkheden en 
afwerkmomenten, maar de jonge Delfste ploeg slaagde er wel in om vaak nog druk op de SVC’08 aanvallers 

te zetten en ook hun keeper oogde erg solide, deze optelsom zorgde er voor dat de teller op 0 bleef 
ondanks mogelijkheden voor Stephen, Tim & Ferry. Helaas moest Liam na zo’n 25 minuten de strijd staken 
nadat hij zijn rug verdraaide hierdoor maakte Hisham vroeger dan gepland zijn opwachting maar het 

scheelde niet veel of hij was met een van zijn eerste acties trefzeker geweest hij koos echter voor een 
SVC’08’er die ook vrij stond in plaats van met zijn linkerbeen af te drukken. Concordia had inmiddels zijn 
vlagger vervangen en oh ja… helaas ook doel getroffen, een behendige aanvaller sloeg in de korte hoek toe 
0-1. Er was SVC’08 veel aan gelegen al voor rust de schade te repareren maar de gasten waren niet van 

plan hier medewerking aan te geven. Na de thee maakten Bas en Nick hun opwachting en beiden zaten er 
gelijk goed in, zonder meer een luxe zo’n brede groep. SVC’08 begon weer stormachtig en het was 
uiteindelijk Tim die net hard genoeg schoot om de keeper te verrassen en waar hij eerder solide oogde was 
hij ditmaal de schlemiel. Met Rene en Thijs kwamen er weer 2 verse krachten binnen de lijnen en er 

ontstond een waar voetbalgevecht. Beide ploegen zullen uiteindelijk menen recht te hebben op meer dan 1 
punt, zo rammelden Stephen, René en Bas nadrukkelijk aan de poort van het Delftse doel maar ook Roel 
moest zijn klasse tonen door een tweetal goede saves. Ook kreeg SVC’08 eenmaal de hulp van een van de 

gasten die een geplaatste volley over het SVC’08 doel verlengde. Uiteindelijk klonk na 92 minuten het laatste 
fluitsignaal en kon het publiek zich de winnaar noemen. Helaas kwam een aantal spelers niet ongeschonden 
uit de strijd en zal het een race tegen de klok worden. Komende zaterdag wacht het bezoek aan RCL, ook 
een van de nieuwkomers in de poule en een zekere “Linkerrijtjesploeg” aan de bak dus weer de komende 

week en de lijn van de laatste weken doortrekken is het credo. 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN DAMES/MEIDEN 
 

HPSV VR1 - SVC’08 VR1, uitslag 0-2 (dd 1/10) 
Vandaag moesten wij een uitwedstrijd spelen tegen HPSV VR1. Een wedstrijd die zoals verwacht wat pittiger 
was dan de vorige wedstrijden. We verzamelden met zijn allen om 10.30 op SVC’08 om vervolgens naar 

HPSV te rijden. Deze club was alleen erg moeilijk te vinden waardoor we niet veel tijd hadden voor de 
warming-up en werd de warming-up ook nog verstoord omdat wij onze waardevolle spullen in een tas 
moesten doen. Gelukkig zijn wij inmiddels al gewend aan een niet hele lange warming-up en konden wij dus 

alsnog sterk beginnen. Zoals verwacht was het een erg sterke en fysieke tegenstander waardoor wij minder 
konden voetballen, ondanks dat vonden wij alsnog een weg en creëerden wij veel kansen omdat wij erg 
compact voetbalden. De tegenstander had ook 2 grote kansen die gestopt werden door een geweldige 
redding van Charlotte en het fantastische verdedigen van Devon bij een 1-op-1. In de rust gingen we ons 

wat meer aanpassen aan hun spel en ging de voorhoede spelen via een elastiek. Dit werkte fantastisch en 
via de chaos lukte het Mathilde om de 0-1 te maken. Na de 0-1 konden wij steeds meer gaan voetballen, 
maar ontvingen wij ook steeds meer trappen. Dit met een scheids die zich helaas te veel van zijn grens liet 
afhangen. Ondanks dat lukte het Naomi, na de gouden wissel, om met haar eerste balcontact te scoren 

waardoor het 0-2 werd. We merkten dat de vrouwen van HPSV steeds vermoeider werden waardoor wij 
steeds meer konden voetballen wat ervoor zorgde dat wij de laatste 20 minuten de volledige macht op het 
veld hadden. Met in de laatste minuten nog een doelpunt die prachtig werd klaargemaakt door Jersey en 

werd afgewerkt door Naomi. Helaas werd dit doelpunt (onterecht) afgekeurd vanwege buitenspel. Ondanks 
de vele ontvangen trappen was het een erg goede wedstrijd en mogen wij welverdiend de 3 punten mee 
naar huis nemen.  
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DSVP VR4 - SVC’08 VR2, uitslag 7-0 (dd 1/10) 
Dames 2 moest voetballen in Pijnacker tegen DSVP. In de kleedkamer kregen we te horen dat we op veld 9 
speelde, dat was toch wel bijzonder dat er 9 velden zijn op een club. DSVP is dus een grote club.  
Marcha was keeper, Janine laatste vrouw, Julia voorstopper, rechts achter Maaike, links achter Mara, mid 

mid Anke, rechtshalf Tessa, linkshalf Nina, rechts voor Elischa, spits Michelle en links voor Daniëlle.  
We begonnen om 13.00 uur en in het begin waren we goed aan het passen. We speelden goed met elkaar 
en de eerste 20 minuten waren we zeker even sterk, of misschien wel beter dan de tegenstander. Na de 20 
minuten viel de eerste tegen goal. Dit was jammer en daardoor zakte we een beetje in. Toen kwam er al 

snel 2-0 en 3-0. De tegenstander was erg snel en toch probeerde we de bal tegen te houden, maar ze 
bleven maar komen. Maxime kwam in het veld voor Michelle. We bleven verdedigen en probeerde naar 
voren te komen, maar dit lukte niet echt. Uiteindelijk werd het 5-0 en kwam er rust. Dit hadden we even 

nodig.  
In de rust werden er een paar van positie veranderd. Deborah gaf nog wat tips en met weer nieuwe energie 
begonnen we de tweede helft. Er kwamen wat kansen voorin, maar het lukte ons niet om op het doel te 
schieten. Helaas blijft dan een doelpunt uit. Uiteindelijk kregen we nog twee doelpunten tegen, maar we 

hielden de tweede helft goed vol. Al met al ging de tweede helft een stuk beter en zagen we weer 
verbetering in onszelf. Volgende week gaan we er weer voor! 
Groetjes, Daniëlle 

 

SVC’08 MO15 - Graaf Willem II VAC MO15 2, uitslag 5-1 (dd 1/10) 
Na ruim 2 weken geen wedstrijd te hebben gespeeld, mochten we vandaag eindelijk weer voetballen. 
Iedereen was aanwezig, dus hadden we 5 wissels.  
Na een regenachtige nacht, op een nat maar zeer goed bespeelbaar veld trapten we af om 10.15 uur af 

tegen Graaf Willem II Vac.  
De eerste kans was voor onze tegenstander maar onze keeper deed waar ze goed in is, ballen tegen 
houden. Hierna kregen we steeds meer grip op de wedstrijd en waren we beter dan onze tegenstander. Met 
een mooi afstand schot en een prima solo kwamen we dan ook verdiend voor op 2-0. Dit was ook de 

ruststand.  
De tweede helft begon de fysiek sterke tegenstander zeer fel en zette ons vast op onze eigen helft. De 
meiden van Graaf Willen scoorden dan ook verdiend de 2-1. Graaf Willem bleef veelvuldig aanvallen maar 

door onze vechtlust, sterk verdedigen en uitstekend keeperswerk hielden we stand. Nadat we het 
middenveld hadden versterkt met een extra speelster, hadden we de wedstrijd weer onder controle. Vanaf 
het middenveld konden onze aanvallers weer aan het werk zetten. De bevrijdende 3-1 was een mooie 
loopactie met een vernietigend schot in de lange hoek.  

De 4-1 kwam voort uit een mooie combinatie en bij de 5-1 straften we een foutje van de verdediging van de 
tegenstander af.  
Een super teamprestatie! 3 gespeeld, 3x gewonnen! 

 

SVC’08 MO11-1 - DSO MO11-1, uitslag 7-3 (dd 1/10) 
Het najaar is nu echt begonnen en zo begon de dag ook, met regen. Even was er twijfel of de wedstrijd van 
de meiden door zou gaan, want het had ook flink geregend afgelopen week. Gelukkig lag het veld er prima 
bij en kon er om 12.00 afgetrapt worden.  

Vooraf stonden we nog even stil bij 'de week van de scheidsrechter' en zetten de aanvoerders van DSO en 
Annabelle (onze aanvoerder vandaag) namens SVC’08, onze vaste scheidsrechters, Angel en Casper, in het 
zonnetje.  
Toen kon de wedstrijd beginnen, het beloofde een spannende wedstrijd te worden. Beide ploegen hadden 

tot nu toe al hun wedstrijden gewonnen en stonden na 4 wedstrijden samen bovenaan. De meiden moesten 
dus vol aan de bak. En dat deden ze ook. Alle duels werden goed aangegaan. Annabelle en Joy hadden het 
verdedigingscentrum op slot en Rosalie en Emilie hielden de vleugels bezet. Als er dan toch iemand door 

kwam stond Faye in de goal betrouwbaar haar vrouwtje. Dewi zette op het middenveld de lijnen uit en 
bedienden onze spitsen, Angela en Tess. Na een mooie aanval via Annabelle en Angela bracht Tess de 1-0 
op het bord. Dat was een lekkere start. Niet veel later verdedigde Joy naar de zijkant uit naar Rosalie. Zij 
bediende Tess gelijk die na een goede actie de 2-0 maakte. Zo leidde de meiden comfortabel, het zag er 

goed uit. Net voor de eerste break kreeg Joy een bal op haar hand en de scheidsrechter was resoluut, maar 
rechtvaardig: penalty. Het meisje van DSO liet Faye kansloos: 2-1.  
In de rust spraken we door wat we verder moesten doen: blijven werken en vooral vooruit blijven 

voetballen. Tess ging vanaf het middenveld voetballen zodat Dewi even rust kon nemen. Alexandra kwam 
erbij in de aanval. En die 2 vonden elkaar gelijk goed, 3-1 door Alexandra! Nu gingen de meiden door. Niet 
veel later maakte Tess nog voor rust 4-1. De meiden zaten op rozen. Onze backs hadden de gevaarlijke 
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aanvalsters van DSO onder controle. Milou was erbij gekomen in de ploeg en zij leverde de nodige energie. 
Emilie, Rosalie en Milou heersten in de duels. Joy moet 3x gepasseerd worden voordat je haar écht voorbij 
bent. Annabelle en Dewi vormden de tandem die de opbouw verzorgt. Voorin hebben we 3 levensgevaarlijke 

spitsen. Ga er maar aan staan om Angela, Alexandra en Tess tegen te houden. Als je de ene hebt is de 
ander vertrokken, vrijwel onmogelijk dus. DSO maakte uit een corner 4-2, wat even schrikken was. Maar 
gelukkig bezorgde Alexandra voor rust bij alle aanwezige ouders: 5-2 en 6-2. De wedstrijd was nu echt 
onder controle, het verzet was gebroken. Alexandra maakte haar 4e doelpunt en zo was het 7-2. DSO 

maakte met een goed uitgespeeld doelpunt nog 7-3, maar SVC’08 had de controle en kwam niet meer in 
gevaar. Een dik verdiende overwinning waar alle meiden keihard voor hebben gewerkt.  
Ze toonden vandaag hun onverzettelijkheid en vormden een echt team! Tess was deze week 'Speelster van 

de week' met 3 doelpunten en 2 assists.  
Na afloop bleef het nog lang onrustig in de kleedkamer en werd er een heerlijk bittergarnituurtje genuttigd! 
De ouders en de trainers hebben genoten van de meiden. De meiden kunnen trots op zichzelf zijn. Zij 
verstevigden hun koppositie en staan nu fier bovenaan met de maximale score uit 5 wedstrijden. 

Op naar volgden week, we rekenen weer op de vele toeschouwers die er vandaag ook waren,  
superleuk om te zien! Tot volgende week! 
 

RKDEO MO11-1 - SVC’08 MO11-1, uitslag 0-8 (dd 8/10) 
Mooie herfstochtend, een beetje winderig en koud, de zon zag er geweldig uit voor het leidende team van 
het seizoen. Op het kunstgras namen de meiden hun posities in, zagen er zelfverzekerd uit en de wedstrijd 
begon. Het team hield de lijnen vanaf het begin duidelijk. De verdedigingslinie met Annabelle en Milou 
toonde in alle duels vastberadenheid. De vleugels waren sterk met Emilie links en Milou rechts. Dewi had 

duidelijk een connectie met het opvallende trio (Tess, Ángela en Alexandra). Vanaf het begin maakte het 
team duidelijk dat ze kunnen voetballen. Het eerste doelpunt viel echter pas vlak voor de eerste drinkpauze, 
toen Tess een van haar bliksemslaloms aan de rechterkant maakte, de achterlijn bereikte en een snelle bal 
passte die Ángela controleerde en vervolgens scoorde.  

Na de borrelpauze sprongen Joy en Rosalie in om Annabelle en Milou een welverdiende pauze te gunnen. 
Rosalie passte krachtige ballen aan Angela op de linkervleugel en Dewi lanceerde Alexandra's runs aan de 
rechterkant, waardoor RKDEO-meisjes achteruit moesten rennen.  

Het team speelde de bal soms met een-keer-raken (tikkie-takka noemen ze dat). Tess drong aan met mooie 
slaloms, waarvan er één haar naar de achterlijn bracht waar ze kon scoren uit een onmogelijke hoek (0-2). 
RKDEO probeerde te reageren met een paar goede runs, maar Joy kan moeilijk op volle snelheid worden 
gepasseerd.  

Enkele van onze beste acties van ons team van het seizoen vonden plaats in deze periode, met lange passes 
over de vleugels, verbazingwekkende oriëntatieveranderingen, tot een nieuwe overweldigende slalom van 
Tess die Alexandra assisteerde bij het derde doelpunt voor de rust.  

De tweede helft begon met Ángela en Emilie op de bank. Annabelle bewees dat ze een goede rust had en 
scoorde een prachtig doelpunt (0-4), waardoor RKDEO zich afvroeg of ze nog een kans zouden maken. Onze 
linkervleugel was erg vloeiend, aangedreven door Rosalie, en er waren nogal wat kansen om te scoren 
doordat Alexandra de RKDEO-verdedigingslinies op hun linkerflank doorbrak.  

Voor de verandering besloot Tess niet naar haar linkerkant te vallen en scoorde ze het vijfde doelpunt met 
een harde schot vanuit het centrum. Dewi voegde zich bij de partij en probeerde ook van ver te scoren, 
maar de bal miste het doel op slechts een halve meter. Het team was toen op volle toeren toen Tess tegen 

haar linkerenkel werd geschopt. Even leek het erop dat ze haar knie ook had verdraaid toen ze viel. Gelukkig 
herstelde ze zich in een paar minuten mooi op de bank.  
Vlak voor de tweede borrelpauze had RKDEO een grote kans om te scoren met een scherp en hoog schot. 
Helaas voor hen was dat waarschijnlijk een van de beste reddingen van Faye tot nu toe, waarbij ze haar 

linkerhand uitstak in een redding die de voorpagina van elke sportkrant zou kunnen halen.  
In het laatste kwartier van de wedstrijd waren er tal van kansen voor Annabelle, Rosalie, Dewi en Ángela. 
Tot slot was het Annabelle die scoorde na een pass van wereldklasse van Dewi. Tess keerde terug voor Dewi 

en Ángela bleef het RKDEO-verdedigingsleven moeilijk maken en vocht tegen elke bal die ze niet snel 
konden verplaatsen. Tess scoorde het zevende doelpunt na opnieuw een vlotte sprint door de midden-en 
verdedigingslinies. Het einddoel was gewoon een teruggekaatste bal na een corner die Tess krachtig 
serveerde.  

Deze overwinning betekent dat ons team de kampioen van de eerste fase is, en iedereen daar vierde het en 
toonde trots op een groep meisjes die de zeven wedstrijden hebben gedomineerd en sinds augustus zowel 
hun individuele vaardigheden als hun teamtactiek hebben verbeterd. Dit bewijst dat er serieuze coaching zit 
in elke training en elke wedstrijd. Het team weerspiegelt ook de goede vibes onder de meisjes op het veld 

en in de kleedkamer. Vamos!
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

Jeugd Wedstrijdprogramma woensdag 12 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
vriendsch SVC'08 JO14-1 - Zoetermeer O14-1 19:30    1 
vriendsch SVC'08 JO9-2 - Duindorp JO9-1 18:00    4 
vriendsch SVC'08 JO9-3 - Duindorp JO9-2 18:00    4 

 

Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 15 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

38219 SVC'08 2 - Laakkwart. 2 11:00 J.H.L. v Beugen 2e kl C 1 
56045 RCL 5 - SVC'08 3 13:45  4e kl 2  
17288 SVC'08 4 - FC 's-Gravenzande 6 11:00 Taal J.J. 4e kl 3 2 
16475 Koudekerk 5 - SVC'08 5 14:30  7e kl 4  
20955 KSD-Marine 2 - SVC'08 6 11:30  7e kl 5  
17277 SVC'08 7 - Sporting Leiden 9 15:00 Dekker B. 8e kl 3 1 
28300 TAC'90 35+2 - SVC'08 35+2 12:00  1e kl 10  
28276 SVC'08 35+3 - Moerkapelle 35+1 15:00 Zaanen W.M. v 1e kl A 2 
28289 SVC'08 35+5 - TAC'90 35+4 13:00 Teylingen L.H. v 1e kl C 3 
37027 SVC'08 O23-1 - Zuid West O23-1 13:00 M. Numan Div 3 C 1 
38881 DWO O23-1 - SVC'08 O23-2 13:00  1e kl 3  

 

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 15 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
vriendsch Stompwijk JO15-1 - SVC'08 JO15-2 12:00     
vriendsch SC Excelsior JO14-1 - SVC'08 JO14-1 10:00     
vriendsch SVC'08 JO10-1 - Duindorp JO10-1 09:30    2 
vriendsch SVC'08 JO10-2 - Duindorp JO10-2 09:30    2 
vriendsch SVC'08 JO10-3 - NNB 09:30    2 
vriendsch SVC'08 JO10-4 - NNB 09:30    2 
vriendsch KMD JO8-1 - SVC'08 JO8-1 08:30     
vriendsch KMD JO8-2 - SVC'08 JO8-2 08:30     
vriendsch KMD JO8-3 - SVC'08 JO8-3 08:30     

 SVC'08 Ukkies   09:30    4 

 

Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 15 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

12305 SVC'08 VR1 - 's-Gravenzande VR3 13:00 Zeeland T. v 4e kl 5 2 
12698 SVC'08 VR2 - Berkel VR3 13:00 Zonderop M.N. 4e kl 13 4 
60369 DUNO JO12-3 - SVC'08 MO12-1 10:00  6e kl 2  
42697 SVC'08 MO13-1 - Leidschenvn MO13-2 09:30 Hamers L. 2e kl 7 1 
60408 Zoetermeer MO10-1 - SVC'08 MO10-1 08:30  6e kl 3  

 
DUNO Mgr. Nolenslaan 9, Den Haag 070-3685363 RCL Bloemerd 2, Leiderdorp 071-5893450 
DWO Heuvelweg 7, Zoetermeer 079-3517899 SC Excelsior Honingerdijk 110, Rotterdam 010-4120516 

KMD Heulweg 32A, Wateringen 0174-292191 Stompwijk'92 Klaverblad 13, Leidschendam 071-5801117 
Koudekerk Gruttolaan 13, Koudekerk ad Rijn 071-3413457 TAC'90 Aagje Dekenlaan 1, Den Haag 070-3800419 

KSD-Marine Oude Waalsdorperweg 1, Den Haag 070-3240328 Zoetermeer Scheglaan 11, Zoetermeer 079-3619218 
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Dames Wedstrijdprogramma maandag 17 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
vriendsch SVC'08 MO11-1 - SVC'08 JO10-1 17:00    2 

 

Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 22 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

61895 Zwervers IJVV de 1 - SVC'08 1 14:30  1e r BE  
23321 Gr.WII VAC 5 - SVC'08 7 12:00  8e kl 3  
62720 KMD 35+1 - SVC'08 35+2 13:15  1e kl 10  
28233 Soccer Boys 35+1 - SVC'08 35+3 12:30 Moerman L.C. 1e kl A  

vriendsch SVC'08 O23-1 - RVVH O23-1 11:30 Hoeven H. vd   1 

 

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 22 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
vriendsch Rijnsb. Boys JO14-1 - SVC'08 JO14-1 10:00     
vriendsch SVC'08 JO13-1 - SC Excelsior JO13-3 12:00 Zeeland T. v   2 
vriendsch SVC'08 JO11-1 - SC Excelsior JO11-2 10:30    2 
vriendsch SVC'08 JO11-2 - SC Excelsior JO11-3-

4 
09:00    2 

vriendsch SVC'08 JO10-1 - SC Excelsior JO10-1 09:00    1 
vriendsch SVC'08 JO10-3 - SC Excelsior JO10-4 09:00    1 
vriendsch SVC'08 JO10-4 - SC Excelsior JO10-5 10:15    1 
vriendsch SVC'08 JO9-1 - SC Excelsior JO9-1 09:00    1 
vriendsch SVC'08 JO9-2 - SC Excelsior JO9-2 10:15    1 

 SVC'08 Ukkies   09:00    1 

 
Gr.WII VAC Buurtweg 124, Wassenaar 070-5179083 Soccer Boys Gotzenhainsingel 14, Bleiswijk 010-5215759 
KMD Heulweg 32A, Wateringen 0174-292191 Zwervers IJVV de Smeetslandseweg 15, Rotterdam 010-4836315 

Rijnsburgse Boys Noordwijkerweg, Rijnsburg 071-4021506    

 

Senioren Wedstrijdprogramma maandag 24 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
vriendsch SVC'08 O23-1 - HBSS O23-1 19:30 Zeeland T. v   1 

 


