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Clubblad SVC’08 
   

maandag 24 oktober 2022 Verschijnt 2-wekelijks 15e jaargang no. 5 

      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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UITSLAGEN 
 

zaterdag 15 oktober 2022 
Senioren  Jeugd  

HVC'10 1 - SVC'08 1 1-1 SVC'08 JO10-1 - Duindorp JO10-1 6-4 

SVC'08 2 - Laakkwartier 2 15-4 SVC'08 JO10-2 - Duindorp JO10-2 4-9 
RCL 5 - SVC'08 3 2-6 SVC'08 JO10-3 - GrWIIVAC JO10-4 4-2 
KSD-Marine 2 - SVC'08 6 1-0 SVC'08 JO10-4 - GrWIIVAC JO10-5 2-6 
SVC'08 7 - Sporting Leiden 9 3-3 SVC'08 JO9-1 - Honselersdijk JO9-1 7-4 

TAC'90 35+2 - SVC'08 35+2 0-0 SVC'08 JO9-2 - Honselersdijk JO9-2 14-2 
SVC'08 35+3 - Moerkapelle 35+1 6-3 SVC'08 JO9-3 - DSVP JO9-4 1-4 
SVC'08 35+5 - TAC'90 35+4 1-7 Meiden/Dames  
SVC'08 O23-1 - Zuid West O23-1 3-3 SVC'08 VR1 - fc ’s-Gravenz. VR3 8-0 

DWO O23-1 - SVC'08 O23-2 4-1 SVC'08 VR2 - Berkel VR3 0-6 
    SVC'08 MO13-1 - Leidschenvn MO13-2 3-2 
    DUNO JO12-3 - SVC'08 MO12-1 6-0 

 
zaterdag 22 oktober 2022 

Senioren  Jeugd  
Zwervers IJVV de 1 - SVC'08 1 3-7 SVC'08 JO13-2 - msvdb Spartaan JO13-3 2-10 

Gr.WII VAC 5 - SVC'08 7 1-1     
 

LEDENMUTATIES 
 

Nieuwe leden 
SGFM35E, Mohammed Alsheyeb, geb. 18-4-88 
TDJD75N, Álvaro Bonmatí Castillo, geb. 10-12-10 

TDJD81M, Daniel Christyan Corrêa M., geb. 7-6-13 
TDGS31R, Dana Donnars, geb. 28-3-12 
TDGS26T, Chayenna Keus, geb. 17-9-13 

TDJD68N, Louis Marcenac, geb. 29-8-16 

QZNB583, Max Soeters, geb. 22-6-07 
TDGS36W, Angel Toet, geb. 15-2-12 

TDJD70S, Aras Uyav, geb. 18-9-15 
TDJD84P, Rory Wathern, geb. 1-12-08 
STLS926, Lukas Nathan Wilke Gonzalez, geb. 5-2-08 

 

Opgezegd 
TBXT27U, Fianne Brik Ternbach 
PYHS34C, Maxime Dietz 

SYMY43G, Maximiliaan Eppink 

SZKB20Z, Christiaan van Meenen 
SXXF079, Marysia Wieczorek 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN 
 

HVC’10 1 - SVC’08 1, uitslag 1-1 (0-0) (dd 15/10) 
Historische puntendeling voor SVC’08 in Hoek van Holland. 
SVC’08 vertrok met de nodige scepsis naar HVC’10. Niet alleen vanwege het feit dat het de nodige 

basisspelers moest missen maar ook omdat het nog nooit een punt mee wist te nemen uit Hoek van 
Holland. Bovendien zijn het altijd wedstrijden met een bittere nasmaak.  
Maar vandaag was dat anders. Het werd een sportieve wedstrijd zonder incidenten mede door de zeer 
goede leiding van de eenentwintigjarige scheidsrechter Pepijn van der Hulst.  

Niet alleen SVC’08 begon met de nodige invallers ook HVC’10 moest door schorsingen en blessures de 
nodige spelers missen wat vooral te merken was in de voorhoede.  
SVC’08 nam in het eerste kwartier van de wedstrijd het initiatief in handen en HVC’10 kwam weinig op de 
vijandelijke helft. Maar na een kwartier spelen kreeg Levi Dieduksman uit het niets een dot van een kans. 

Maar hij knalde van dichtbij over.  
Maar het was wel het sein voor de Hoekenaren om de zaken wat beter op te pakken en de wedstrijd naar 
zich toe te trekken. Zo moest Wesley Storm In de zevenentwintigste minuut redding brengen op een 

afstandsschot van Wessel Vijverberg. SVC’08 deed nog wel wat terug uit een corner, die door Patrick Bos 
hard werd ingekopt, maar de bal door een eigen speler op de doellijn gestopt zag worden en ook de 
rebound werd geblokt.  
Maar SVC’08 verloor de controle op de wedstrijd. Het stond gewoon niet goed. Het vijf-drie-twee concept 

was met de beschikbare spelers geen succes. Zo kreeg rechtsback Dylan Bogaards van HVC’10 keer op keer 
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vrije doortocht langs de lijn omdat de lijn tussen hem en Glenn Boon niet werd afgedekt en Tristan Dufour 
niet uit de verf kwam in zijn rol op het middenveld. Dat SVC’08 de rust zonder schade kon bereiken was te 
danken aan doelman Wesley Storm die een schot van Jorno Reurink gestrekt uit de hoek haalde en omdat 

Levi Dieduksman te lang treuzelde bij een open kans voor de goal.  
Na rust schakelde SVC’08 terug naar 4-4-3 waardoor de rechtervleugel van HVC’10 veel minder tot aanvallen 
kwam. De eerste en beste corner voor SVC’08 was een kopie uit de eerste helft. Thomas Hughes bracht de 
bal voor en Patrick Bos kopte in. Maar ditmaal stond er niemand in de weg en verdween de bal in het doel 

(0-1). 
Veelal met de lange bal van achteruit door Glenn Boon ging HVC’10 in de achtervolging want voetballend 
heeft de ploeg ten opzichte van vorig seizoen toch wel veel ingeleverd.  

In de vijfenvijftigste minuut kreeg HVC’10 een vrije trap een paar meter van de achterlijn net buiten het 
strafschopgebied na een onnodige overtreding. De dode spelmomenten van HVC’10 blijven altijd gevaarlijk 
door de goede traptechniek van Glenn Boom en ook ditmaal leverde het rendement op. De voorgebrachte 
bal werd van dichtbij ingeschoten en doelman Wesley Storm moest de bal lossen waardoor Levy 

Dieduksman zijn derde doelkans kon benutten (1-1). 
De gelijke stand bracht een status quo in de wedstrijd. Allebei de ploegen wilden wel winnen maar 
defensieve risico’s werden vermeden. SVC’08 leek tevreden met een gelijkspel waarvoor vooraf was 

getekend en HVC’10 wilde zeker niet opnieuw tegen verlies aanlopen na de stroeve start van het seizoen. In 
de laatste minuut was het toch nog even schrikken voor de thuisploeg. Norvin Mercera draaide een vrije trap 
over de muur maar zag de bal niet in maar tegen de kruising belanden. Hierna blies de zeer goed leidende 
scheidsrechter van der Hulst af en kende de sportieve wedstrijd een eindstand waar beide ploegen mee 

konden kleven. 
 

IJVV De Zwervers 1- SVC’08 1, uitslagUitslag 3-7 (1-4) (dd 22/10) 
Zevenklapper voor SVC’08.  
SVC’08 nam de gelegenheid te baat om in de bekerwedstrijd tegen 4e klasser IJVV De Zwervers de nodige 

spelers rust te gunnen. Zo liet trainer Jeffrey Frijters vandaag acht spelers uit het tweede elftal aantreden. 
Hierdoor kwam er een erg jong elftal in het veld.  
De start van de wedstrijd was flitsend voor SVC’08 en een ruggensteun voor de aangepaste ploeg. Al in de 

eerste minuut was het Luca Guariglia Duffy die ongehinderd de 0-1 binnen kon schieten. De Zwervers liet 
zich echter niet uit het lood slaan en liet zich offensief gelden. Zo kreeg het de nodige mogelijkheden om te 
scoren maar de eindpass was steeds niet zorgvuldig of keeper Wesley Storm stond in de weg. In de achtste 
minuut ontsnapte SVC’08 met behulp van de paal aan de gelijkmaker.  

Defensief liet De Zwervers echter wel de nodige steekjes vallen. Na kansen voor Yannick Willems en Luca 
was het in de tweeëntwintigste minuut opnieuw raak. Yannick Willems strafte knullig uitverdedigen van 
Keeper Soufian Bouchnafa, die verder een goede wedstrijd speelde, hard af en kon gemakkelijk scoren (0-

2). 
Twee minuten later speelde Ilias Daoudi zich schitterend vrij en vanaf rand strafschopgebied schoot hij de 
bal in de verre hoek via de paal binnen (0-3). 
De zwervers deed voor rust nog wat terug. Pepijn Knoester kreeg de bal van een halve meter afstand naar 

zijn hoofd geschoten dat hij met de arm beschermde. Scheidsrechter Roozeboom zag hier een strafschop in 
die onberispelijk werd benut door Mohammed Taibi (1-3). 
Nog geen twee minuten later bracht SVC’08 de marge weer op drie. Fabian Toet krulde een vrije trap in de 

bovenhoek (1-4). 
Na rust was het aan De Zwervers om snel uit de startblokken te schieten. Ronnie Pfeffer scoorde van 
dichtbij (2-4). In die fase vlak na rust kwamen er kansen over en weer maar beide ploegen waren 
onnauwkeurig in de afwerking. In de overigens sportieve wedstrijd liep Stivan Silva tegen zijn tweede gele 

kaart aan en kwam De Zwervers met tien man te staan.  
Toch wist Ronnie Pfeffer het nog spannend te maken door in de vijfenzeventigste minuut uit een counter 3-4 
te scoren. SVC’08 reageerde direct. Een mooie combinatie tussen Luca en Robert Kuijper werd door 

laatstgenoemde afgerond (3-5). 
Hiermee was het wel gebeurd voor de gastheren. Yannick Willems en Thomas Hughes brachten de 
eindscore uiteindelijk op 3-7.  
Al met al een leuke wedstrijd waarbij in de tweede helft tien spelers uit eigen jeugd op het veld stonden aan 

SVC’08 zijde.
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SVC’08 2-Laakkwartier 2, uitslag 15-4 (7-1) (dd 22/10) 
SVC’08 2 zet met teamprestatie ruime uitslag neer.  
Met vier punten uit drie wedstrijden leefde er bij het tweede elftal van SVC’08 vooral het gevoel dat dat 
aantal punten toch te weinig was. De thuiswedstrijd tegen Laakkwartier moest daarom in ieder geval de 

volle buit opleveren. Laakkwartier was daarbij op voorhand wel een tegenstander om voor uit te kijken, met 
3 punten uit 2 wedstrijden waarbij een ruime overwinning geboekt was bij het hoog aangeslagen DWO.  
SVC’08 2 had vandaag het geluk dat er een volledig fitte groep was en dat iedereen beschikbaar was, voor 
het eerst deze jaargang. Op keeper Owen na dan ook geen aanvullingen vanuit de eerste groep, maar 

waren er juist jongens die na de wedstrijd bij twee hun opwachting moesten gaan maken bij één.  
Goals in het eerste kwartier blijven een thema dit seizoen; ook vandaag zouden er meerdere doelpunten 
binnen vijftien minuten vallen, dit keer echter in het voordeel van de Oostersportpark-bespelers. Al in de 

derde minuut wist Gio het overzicht te behouden en stelde hij Yannick in staat om de score de openen. Deze 
goal bleek een voorbode van een zeer doelpuntrijke middag: vier minuten later was het namelijk Joshua die 
het net liet bollen; vanuit de rebound maakte hij de 2-0. Na twaalf minuten was het al 3-0, toen wederom 
Yannick op aangeven van wederom Gio binnen kon schuiven. Iets buiten het kwartier waren de rollen eens 

omgedraaid en was het Gio’s naam die op het scorebord verscheen en kwam de assist van Yannick.  
Nu was het aan de bezoekers om iets te laten zien en het was de spits van ‘Lakwa’ die de 4-1 aantekende.  
Na dit tumultueuze begin was het even iets rustiger en duurde het tot de 26e minuut voor er weer wat te 

juichen viel, maar toen was daar weer Gio die weer een assist van Yannick promoveerde tot de 5-1 en na 
iets meer dan een half uur spelen kon Yannick zijn hattrick maken en liet Gio zijn derde assist van de 
middag noteren.  
Pepijn wist dat hij in de rust gewisseld zou worden om zijn verplichtingen bij het eerste te vervullen, dus 

besloot hij twee minuten voor rust de 7-1 binnen te koppen uit een corner van Gio. Ook Luca zou in de rust 
eruit gaan vanwege dezelfde reden, maar hij slaagde er ondanks 2 goede mogelijkheden vlak voor rust niet 
in om op het scorebord te komen.  
In de rust werden Pepijn en Luca dus vervangen door Desmond en Jari.  

SVC’08 werd gelukkig niet zelf- of gemakzuchtig in de tweede helft, maar bleef doorgaan op de voet van de 
eerste helft. En dus werd er met samenspel, overzicht en gunnen gezocht naar meer doelpunten, die ook 
zeker kwamen.  

De tweede helft was nog geen vijf minuten onderweg, toen Tim een dieptepass verstuurde die door 
iedereen gemist werd, en door Yannick het laatste zetje kreeg. In de 56e minuut kwam er de tweede 
hattrick van de dag, toen Gio de 9-1 scoorde op aangeven van Joshua, waarna een paar minuten later 
Laakkwartier hun tweede goal deze wedstrijd konden maken.  

Na 62 minuten werd Yannick, met 4 goals en 2 assists op zak, naar de kant gehaald om zich ook te gaan 
melden bij het eerste. Zijn vervanger Khalid had vervolgens slechts 2 balcontacten en 2 minuten nodig om 
SVC’08 2 naar de dubbele cijfers te brengen: 10-2.  

Vrijwel meteen hierna kwam Artur voor Jeffrey en ook hij wist binnen vijf minuten te scoren. Weer twee 
minuten later was het Stan, die inmiddels de aanvoerdersband om zijn arm droeg, die de 12-2 maakte, op 
aangeven van Gio, die ook aangever was bij de goals van Khalid en Artur.  
Hierna volgden twee penalty’s in drie minuten; één aan elke kant. Eerst maakte Khalid vanaf 11 meter zijn 

tweede en daarna scoorde Laakkwartier ook vanuit een strafschop de 13-3.  
Nog altijd hoefde het publiek niet naar huis, want er zouden nog meer doelpunten volgen. Gio leverde nog 
maar eens een assist af (zijn 8e van de dag) op Artur en een later was Khalid zo aardig om bij een nieuwe 

strafschop Artur zijn hattrick te laten maken in plaats van hier zelf voor te gaan.  
Het slotakkoord was uiteindelijk voor Laakkwartier; in de 88e minuut tekende de Haagse spits, ook met zijn 
derde treffer, voor de eindstand van 15-4.  
Al met al een wedstrijd waarin SVC’08 liet zien een echt team te zijn, waarin elkaar heel veel gegund werd. 

De wedstrijd bleef ook uiterst sportief, alle respect voor Laakkwartier hiervoor, die ondanks de steeds ruimer 
wordende achterstand zich niet gingen vergrijpen aan overtredingen, maar gewoon bleven voetballen.  
Volgende week is er vanwege de herfst en de vroege exit uit de beker geen programma voor het tweede. De 

week erop staat er weer een lastige uitwedstrijd op het programma, als de ploeg van Bas Lut in Zoetermeer 
op bezoek mag bij DWO. 
 

RCL 5 - SVC’08 3, uitslag 2-6 (dd 15/10) 
Deze zaterdag stond er een uitwedstrijd bij RCL op het programma, gevoelsmatig een van de hoogvliegers 

in de poule. Om uiteenlopende redenen ontbraken er een flink aantal sterkhouders. Maar dankzij de 
bereidwilligheid van Pim, Mark en Oos was er toch weer een goede wedstrijdselectie beschikbaar. Vooraf 
werd er ontspannen naar de aftrap toegeleefd, een broodje bal werd soldaat gemaakt en zelfs de tap werd 
aan een controle onderworpen, Hertog Jan moest het gaan worden ervan uitgaande dat er wat te vieren zou 
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zijn. Na da aftrap was het vooral RCL dat zich liet gelden, weliswaar onrustig en met pogingen van grote 
afstand, maar feit blijft dat SVC’08 te lang niet thuis gaf in de duels, met name op de eigen speelhelft of na 
een hervatting door Roel werd er te weinig arbeid geleverd. Stephen kon tot tweemaal toe een diepe bal net 

niet goed verwerken maar veel meer wapenfeiten vielen er nog niet te noteren. Na een klein half uur mocht 
SVC’08 toch juichen, na goed voorbereidend werk van Pim & Ferry raakte de RCL defensie zo in paniek dat 
de bal achter de eigen doelman werd gewerkt 0-1. Helaas werd er niet lang genoten van deze voorsprong, 
want ondanks een goede save van Roel ontbrak de scherpte bij de rebound en RCL profiteerde hier 

dankbaar van door “droog” de 1-1 binnen te werken. Het duel werd in de fase hierna wat steviger en 
onderling werd de boel wakker geschud, tandje erbij en geen cadeautjes meer. Het was Stephen die de 1-2 
binnen knikte na een goed genomen vrije trap en dito voorzet van Pim. In de slotminuten van het eerste 

bedrijf leek Folkert op weg naar de 1-3 maar met een duw werd deze kans ruw verstoord, waar een penalty 
zeker tot de mogelijkheden behoorde zochten de beide teams uiteindelijk met een 1-2 stand de kleedkamers 
op. In de rust werden de puntjes op de I gezet en was de stemming eensgezind, de buit was nog niet 
binnen en verzaken zou de ingezette koers zeker in de wielen rijden. Bas maakte zijn opwachting en ook de 

overige wissels gingen zich vroeg in de 2e helft klaar maken voor hun entree. Waar een offensief van RCL 
werd verwacht, was de thuisclub slordig en nam SVC’08 het initiatief in handen. Een zeldzaam moment van 
verslapping werd door RCL afgestraft en de 2-2 was een feit. Met Oos en “El Torro Rojo” Mark van Driel 

binnen de lijnen kwam er weer nieuwe energie bij. Een dieptebal van Ferry leek net te hard maar Mark 
geloofde in de pass en met een felle sprint slaagde hij erin de bal het doelgebied in te slingeren, Stephen 
was er als de kippen bij, dit zijn de gratis goals was zijn droge analyse 2-3. In de laatste 20 minuten voerde 
SVC’08 met een aantal heerlijke goals de score verder op, met een loepzuivere hattrick toonde Stephen zich 

tot de ultieme matchwinner en de spotlights voor deze prestatie zijn zeker verdiend. Toch mogen ook de 
andere spelers meedelen in deze karaktervolle overwinning, een prachtige teamprestatie waarbij de al 
weken stabiele Jeffrey en Ferry O zeker een extra vermelding verdienen. Van zo’n overwinning mag je 

absoluut even genieten en dan weer de focus op titelfavoriet DSO. Zo zijn we dan ook wel weer. 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN DAMES/MEIDEN 
 

SVC’08 VR1 - FC ’s-Gravenzande VR3, uitslag 8-0 (dd 15/10) 
We gingen goed van start de eerste helft met het eerste doelpunt van Eva Huitema van buiten het 16-
metergebied waar de tegenstander onder de indruk van was, 1-0. Toen scoorde Jersey vijf minuten later de 
tweede goal, 2-0. De verdediging ging ook lekker want ze hielden de bal achter zo goed weg dat er geen 

enkele kans kwam voor de tegenstander. Daarna ging het snel want Eva Huitema liet zien wat zij allemaal 
kon doen als spits, ze scoorde nog 3 goals binnen tien minuten: 5-0. Het publiek kon genieten van een 
lekkere indrukwekkende wedstrijd. Ook wilde Naomi zichzelf nog even laten zien met een schitterend 

doelpunt voor rust, 6-0. De tweede helft ging goed en startte met nog een mooi doelpunt van Naomi in de 
tiende minuut, 7-0. Kort daarna scoorde ook onze verdediger Devon met een schot van ver die heel mooi in 
het goal terecht kwam, 8-0. De rest van de wedstrijd ging goed, onze achterhoede stond nog steeds sterk 
waardoor onze keeper Charlotte niet veel ballen hoefde tegen te houden. Onze middenvelders bleven 

doorgaan met veel prachtige acties en lange ballen naar voren maar uiteindelijk werden die kansen voor de 
rest van de wedstrijd niet meer beloond. Alle meiden hebben hard gewerkt voor een mooie uitslag van 8-0 
waar we weer trots op kunnen zijn.  

 

SVC’08 MO13-1 - SV Leidschenveen MO13-2, uitslag 3-2 (dd 15/10) 
MO13-01 Periodekampioen! 
De wedstrijd van zaterdag 15 oktober. We speelden tegen SV Leidschenveen, het was een spannende 
wedstrijd. De eerste goal werd gemaakt door Celes. Vervolgens kregen we een doelpunt tegen. Onze 

scheids nam het fluiten erg serieus. Hij floot vaak maar gelukkig minder vaak dan vorige week. Het ingooien 
ging goed bij ons. Echter bij de tegenstander floot hij wel 
vaak. De 2-1 werd door Jade gemaakt. Het was een mooie goal met de buitenkant van haar voet! 
Daarna nog helaas een doelpunt van de tegenpartij. Het stond 2-2 in de rust. En dan de tweede helft. De 

tegenpartij zette meer druk, maar wij gingen er ook hard in. Er werd goed overgespeeld zowel bij de 
tegenpartij als bij ons. Na hard werken kwam eindelijk het moment. Vanuit een goede, harde bal geschoten 
door Alix-Anne kon Feline doorlopen en scoren in de laatste twee minuten. Het was een mooie spannende 

wedstrijd en het is uiteindelijk 3-2 geworden voor de meiden van SVC’08. Hierdoor zijn we periodekampioen! 
Superleuk.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 29 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

6374 SVC'08 1 - CWO 1 14:30 G. Jaggan 2e kl E 1 
38191 DWO 3 - SVC'08 2 13:00 J. den Dulk 2e kl C  
17243 SVC'08 3 - DSO 3 12:00 Taal J.J. 4e kl 2 2 
17408 RAS 3 - SVC'08 4 12:00 Westerveld R 4e kl 3  
17230 DSO 9 - SVC'08 5 15:00  7e kl 4  
17270 SVC'08 6 - REMO 4 14:00 Zeeland T. v 7e kl 5 4 
18253 FC Oegstgeest 10 - SVC'08 7 14:30 Tillekens J. 8e kl 3  
28274 SVC'08 35+1 - Ster de 35+3 15:00 Dekker B. 1e kl E 3 
28266 SVC'08 35+2 - PGS/VOGEL 35+1 13:00  1e kl 10 3 
28026 Haz. Boys 35+1 - SVC'08 35+3 14:30  1e kl A  
28342 Wanica Star 35+2 - SVC'08 35+4 15:00 Dewsaran A. 1e kl I  
28005 Forum Sport 35+2 - SVC'08 35+5 16:45  1e kl C  
37103 TAC'90 O23-1 - SVC'08 O23-1 14:30  Div 3 C  
39000 SVC'08 O23-2 - Leidschenvn O23-2 14:00 Fokker M.W. 1e kl 3 2 

 

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 29 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

63938 Scheven. JO19-2 - SVC'08 JO19-1 12:00  3e kl 3  
64399 SVC'08 JO18-1 - Haz. Boys JO18-1 11:45 Hoeven H. vd Hoofdkl A 1 
65258 DUNO JO16-1 - SVC'08 JO16-1 12:30  1e kl 2  
68713 Nootdorp JO14-2 - SVC'08 JO14-2 10:15  2e kl 2  
69331 Forum Sport JO13-3 - SVC'08 JO13-1 10:15  3e kl 4  

 

Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 29 oktober 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

12794 Ariston'80 VR4 - SVC'08 VR1 08:30  4e kl 5  
12596 Zestienhoven VR1 - SVC'08 VR2 15:00  4e kl 13  
71104 Concordia MO17-1 - SVC'08 MO17-1 11:40  1e kl F  
71730 SVC'08 MO15-1 - Naaldwijk MO15-2 10:00 Beelen R. v 2e kl 5 2 
72306 SVC'08 MO13-1 - RKDEO MO13-1 10:00 Hamers L. 2e kl 2 1 

 
Ariston'80 Mekelweg 8, Delft 015-2782442 Haz. Boys Sportparklaan 15, Hazerswoude Dorp 0172-588312 

Concordia Brasserskade 216, Delft 015-2126600 Nootdorp de Poort 8, Nootdorp 015-3109726 
DSO Thomas Morelaan, Zoetermeer 079-3315591 RAS Albardastraat 15, Den Haag 070-3681868 

DUNO Mgr. Nolenslaan 9, Den Haag 070-3685363 Scheveningen Houtrustweg 96, Scheveningen 070-3653131 

DWO Heuvelweg 7, Zoetermeer 079-3517899 TAC'90 Aagje Dekenlaan 1, Den Haag 070-3800419 
FC Oegstgeest De Voscuyl 19, Oegstgeest 071-5171463 Wanica Star Melis Stokelaan 1175, Den Haag 070-3678514 

Forum Sport Prins Bernhardlaan, Voorburg 070-3864302 Zestienhoven vd Duijn v Maasdamweg 203, R'dam 010-4225602 

 

Jeugd Wedstrijdprogramma woensdag 2 november 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

67785 SVC'08 JO14-1 - Nootdorp JO14-1 19:30  Hoofdkl B 1 
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Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 5 november 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

7827 VFC 1 - SVC'08 1 17:00  2e kl E  
38220 SVC'08 2 - REMO 2 12:15 Hoeven H. vd 2e kl C 1 
17735 BSC '68 3 - SVC'08 3 14:30  4e kl 2  
17284 SVC'08 4 - Quick Steps 2 12:15 Taal J.J. 4e kl 3 2 
17255 SVC'08 5 - BSC '68 6 13:45 Zeeland T. v 7e kl 4 3 
17861 Forum Sport 8 - SVC'08 6 15:45  7e kl 5  
17279 SVC'08 7 - VVSB 11 14:15 Spaans M. 8e kl 3 4 
28471 ODB 35+1 - SVC'08 35+1 10:30  1e kl E  
28052 KMD 35+2 - SVC'08 35+2 12:30  1e kl 10  
28277 SVC'08 35+3 - Nept-Schiebrk 35+1 14:15 Pot H. vd 1e kl A 1 
28282 SVC'08 35+4 - Quick Steps 35+1 16:15  1e kl I 1 
28288 SVC'08 35+5 - SEV 35+1 12:15 Teylingen L.H. v 1e kl C 4 
37031 SVC'08 O23-1 - Gr.WII VAC O23-1 10:15  Div 3 C 2 
39044 RKAVV O23-2 - SVC'08 O23-2 14:45 Verhaar M. 1e kl 3  

 

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 5 november 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

64184 HDV JO19-1 - SVC'08 JO19-1 12:30  3e kl 3  
64392 Rijnsb.Boys JO18-1 - SVC'08 JO18-1 11:30  Hoofdkl A  
65003 Semper Alt JO16-1 - SVC'08 JO16-1 10:45  1e kl 2  
67313 Valken'68 JO15-1 - SVC'08 JO15-1 10:15  2e kl 3  
66602 SVC'08 JO15-2 - Wilhelmus JO15-4 10:00  4e kl 5 3 
67828 SVC'08 JO14-1 - HVV JO14-2 10:15  Hoofdkl B 1 
68357 SVC'08 JO14-2 - RKDEO JO14-3 08:30  2e kl 2 1 
68377 Leidschenvn JO14-2 - SVC'08 JO14-3 11:30  3e kl 4  
69772 SVC'08 JO13-1 - RKAVV JO13-2 08:30  3e kl 4 2 
69847 Nootdorp JO13-4 - SVC'08 JO13-2 08:30  5e kl 3  

 

Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 5 november 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

12307 SVC'08 VR1 - REMO VR1 14:15  4e kl 5 2 
12699 SVC'08 VR2 - Blijdorp VR1 11:45 Visser S.B. 4e kl 13 3 
71043 Forum Sport MO17-1 - SVC'08 MO17-1 11:45  1e kl F  
71905 Verburch MO15-1 - SVC'08 MO15-1 11:15  2e kl 5  
72171 SVC'08 MO13-1 - Blauw-Zwrt MO13-1 08:30  2e kl 2 3 

 
BSC '68 Sportlaan 3a, Benthuizen 079-3313467 Rijnsb.Boys Noordwijkerweg, Rijnsburg 071-4021506 

Forum Sport Prins Bernhardlaan, Voorburg 070-3864302 RKAVV Sportparkweg 4, Leidschendam 070-3277215 

HDV Mr PD Fortuynweg 16, Den Haag 070-3887423 Semper Altius Weidedreef 6, Rijswijk 070-3906074 
KMD Heulweg 32A, Wateringen 0174-292191 Valken'68 Duyfraklaan, Valkenburg 071-4013214 

Leidschenveen Poelpolderstraat 25, Den Haag 070-4445071 Verburch Arckelweg 20, Poeldijk 0174-246136 
Nootdorp de Poort 8, Nootdorp 015-3109726 VFC Sportlaan 130, Vlaardingen 010-4706395 

ODB Albardastraat 15, Den Haag 070-3236952    

 

Jeugd Wedstrijdprogramma woensdag 9 november 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
vriendsch Duindorp JO8-1 - SVC'08 JO8-1 17:00     

 
Duindorp Houtrustlaan 5, Den Haag 070-3649488    

 


