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Clubblad SVC’08 
   

maandag 5 december 2022 Verschijnt 2-wekelijks 15e jaargang no. 8 

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

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

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

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

Jeugdvoorzitter Karin Knoester 06-53986121  karinknoester@gmail.com  

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

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

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

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

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

Jeugd 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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Laatste seizoen Jeffrey Frijters SVC’08 na vijf jaar 
Hoofdtrainer Jeffrey Frijters heeft aan het Bestuur bekend gemaakt, dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen 
bij onze vereniging. Jeffrey is 5 jaar geleden bij ons begonnen. Hij heeft ervoor gezorgd samen met zijn staf 
dat er de afgelopen vijf jaar goed is door geselecteerd. Hij heeft naast een aantal nieuwe gezichten ook 

talentvolle jeugdspelers ingepast, zodat er een goed herkenbaar elftal staat met als resultaat, dat we nu de 
koppositie bezetten in de 2e klas zaterdag.  
Het Bestuur is Jeffrey zeer erkentelijk voor de prettige samenwerking en de rust die hij met zijn staf en de 
spelersgroep binnen SVC’08 heeft gecreëerd.  

Wij wensen hem als trainer (in het bezit van UEFA A) heel veel succes in een eventuele nieuwe uitdaging. 
 

UITSLAGEN 
 

zaterdag 26 november 2022 
Senioren  Jeugd  

SVC'08 1 - HMSH 1 3-1 SVC'08 JO19-1 - HBS JO19-3 4-1 
SVC'08 2 - DUNO 2 8-1 SVC'08 JO18-1 - UVS JO18-1 1-3 
SVC'08 3 - Vredenburch 3 3-1 SVC'08 JO16-1 - HMSH JO16-1 0-4 

SVC'08 6 - SEV 4 2-2 SVC'08 JO15-1 - Forum Sport JO15-4 2-0 
Semper Altius 35+3 - SVC'08 35+2 1-9 HVV JO15-3 - SVC'08 JO15-2 8-0 
Soccer Boys 35+2 - SVC'08 35+3 1-2 RKDEO JO14-1 - SVC'08 JO14-1 1-0 
Ster de 35+4 - SVC'08 35+4 11-0 Sp Leiden JO14-1 - SVC'08 JO14-2 6-3 

SVC'08 O23-1 - Wilhelmus O23-1 1-2 SVC'08 JO14-3 - HVV JO14-4 6-3 
SVC'08 O23-2 - DWO O23-1 0-6 Quick Boys JO13-4 - SVC'08 JO13-1 1-4 
    SVC'08 JO13-2 - Leidschenvn JO13-3 2-5 

    SVC'08 JO12-1 - Koudekerk JO12-1 1-3 
    SVC'08 JO11-1 - Wilhelmus JO11-2 1-3 
    HVV JO11-7 - SVC'08 JO11-2 4-1 
    SVC'08 JO11-3 - ROAC JO11-2 9-5 

Week 48    Meiden/Dames  
SVC'08 VR1 - DSVP VR4 3-0 KSD-Marine VR1 - SVC'08 VR1 1-9 
PGS/VOGEL 3 - SVC'08 4 3-2 Ariston'80 VR5 - SVC'08 VR2 5-1 
SVC'08 1 (be, 2r) - Alphense Boys 1 2-3 Leidschenvn MO13-2 - SVC'08 MO13-1 2-1 

SVC'08 JO18-1 - EMM JO18-1 1-4 SC Monster MO12-1 - SVC'08 MO12-1 0-2 
SVC'08 MO15-1 - Laakkwart. MO15-2 0-6 Quick MO11-1 - SVC'08 MO11-1 3-5 

 

zaterdag 3 december 2022 
Senioren  Meiden/Dames  

CION 1 - SVC'08 1 2-0 SVC'08 VR1 - Haagse Hout VR1 15-0 
SVC'08 4 - Erasmus 2 6-1 SVC'08 MO17-1 - RKAVV MO17-1 3-1 

SVC'08 6 - Nootdorp 4 1-0 SVC'08 MO15-1 - VELO MO15-1 2-6 
SVC'08 7 - Valken'68 6 0-4 SJZ MO13-1 - SVC'08 MO13-1 0-8 
TAC'90 35+5 - SVC'08 35+1 1-6 rvc Celeritas MO12-1 - SVC'08 MO12-1 8-0 

SVC'08 35+5 - Duindorp sv 35+1 2-2 Die Haghe MO11-1 - SVC'08 MO11-1 2-4 
Jeugd      

Katwijk JO18-1 - SVC'08 JO18-1 2-2     
SVC'08 JO16-1 - HVV JO16-1 2-1     

SVC'08 JO15-1 - Stompwijk JO15-1JM 2-0 Week 49    
Gr.WII VAC JO15-3 - SVC'08 JO15-2 1-1 SVC'08 VR1 - REMO VR1 6-0 
RCL JO14-3 - SVC'08 JO14-2 1-4 SVC'08 MO15-1 - Duindorp sv MO15-1 0-1 

SVC'08 JO14-3 - Die Haghe JO14-3 1-1 SEV 6 - SVC'08 5 3-4 
Gr.WII VAC JO13-2 - SVC'08 JO13-1 1-2 SVC'08 35+3 - PKC '85 35+3 8-2 
SVC'08 JO12-1 - Voorsch.’97 JO12-2 4-3 SVC'08 35+4 - TAC'90 35+3 3-11 
SVC'08 JO11-1 - Forum Spt JO11-2JM 5-4 SVC'08 O23-2 - Forum Sport O23-3 0-7 

SVC'08 JO11-2 - Gr.WII VAC JO11-4 11-3 Forum Sport JO19-2 - SVC'08 JO19-1 0-2 
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LEDENMUTATIES 
 

Nieuwe leden 
TDPC85T, Reuben O Doran, geb. 9-7-11 
RSLV55M, Kay Knoester, geb. 21-6-11 
TDPJ218, Mirthe Littel, geb. 24-4-19 

TDPJ229, Joas Littel, geb. 30-5-17 
TDPT42V, Henry Strong, geb. 17-8-14 
Astrid Taal, geb. 23-11-71 (dames 35+) 

 

Opgezegd 
SWYD01N, Harun Hany Hassan 
SWYB22O, Adam Hany Hassan 
SPWM89D, Kira van Uden 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN 
 

SVC’08 1 - Alphense Boys 1, uitslag 2-3 (beker 2e ronde, dd 23/11) 
SVC’08’8 is er woensdagavond op het Oostersportpark niet in geslaagd de volgende ronde van de strijd om 
de KNVB-districtsbeker te halen. De ploeg van trainer Jeffrey Frijters verloor met 2-3 van Alphense Boys.  
De bezoekers uit Alphen aan den Rijn namen al na zeven minuten de leiding door een treffer van Sami 
Haouam: 0-1. SVC’08 zag kans om na bijna een half uur terug te komen in de wedstrijd. Norvin Mercera 

(foto) was verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Die gelijke tussenstand wist SVC’08 niet mee te nemen 
naar de rust. In de 36e minuut scoorde Bryan de Vries namelijk het tweede doelpunt voor Alphense Boys: 1-
2. In de tweede helft bleef het lang bij die 1-2 stand, maar twintig minuten voor tijd leek voor SVC’08 de 

genadeklap te vallen, want wederom Sami Haouam scoorde zijn tweede treffer van de avond en bracht zijn 
ploeg op 1-3. Op slag van tijd werd het nog 2-3, maar dat was te laat om er mogelijk nog een slotoffensief 
uit te persen voor de gastheren.  
 

Ton Beije 
 

SVC’08 1 - HMSH 1, uitslag 3-1 (1-0) (dd 26/11) 
Moeizame overwinning SVC’08 op taai HMSH. 
Vanwege het feit dat een aantal spelers van HMSH vast hadden gezeten in het verkeer begon de wedstrijd 

een half uurtje later. Waardoor de tweede onder kunstlicht moest worden gespeeld. De koploper tegen de 
nummer voorlaatst dat moest geen probleem worden dacht menig SVC’08 supporter maar dat pakte anders 
uit.  

SVC’08 begon de wedstrijd goed. Het nam het initiatief en HMSH moest zich beperken tot verdedigen. Bij 
SVC’08 was Jerry Plat, die door fysiek malheur niet wekelijks kan spelen teruggekeerd in de basis. Dit ging 
ten koste van de niet geheel fitte Jesse Spaans die juist de laatste weken een steeds betere indruk maakt. 
Hoewel SVC’08 de wedstrijd onder controle had kwam het niet tot grote kansen uit vlot lopende aanvallen 

daarvoor was het spel veel te slordig. De kansrijke momenten moesten komen uit dode spelmomenten 
waarbij Thomas Hughes de ballen altijd gevaarlijk voor de goal brengt en de kopsterke verdedigers Patrick 
Bos en Jordy Bruin voor de afwerking moeten zorgen. Uit zo’n moment kwam SVC’08, zei het ietwat 

gelukkig, ook op voorsprong. Uit een vrije trap kopte Sherdinant Michel tegen de lat en in de scrimmage die 
ontstond werkte Okan Celik de bal in eigen doel (1-0). 
Na deze voorsprong verzuimde SVC’08 de stand verder op te voeren en kon HMSH de schade tot de rust 
beperken.  

Na rust zagen we een ander HMSH. Het zette hoger druk legde meer energie op de mat en kwam beter in 
de wedstrijd. Maar het was SVC’08 dat opnieuw scoorde. Thomas Hughes bracht de bal na een corner in de 
herkansing hard voor het doel en Sherdinant Michel was tijdig ter plaatse om de bal achter doelman Ismail 

Oruç te koppen (2-0). 
SVC’08 leek de wedstrijd rustig uit te kunnen gaan spelen. Maar niets was minder waar.  
Onnodig balverlies op het middenveld van Iliass Daoudi leidde tot een uitval van HMSH waarbij Jordy de 
Bruin met een noodsliding redding moest brengen. Hierbij maakte hij echter hands en de bal ging op de stip. 

Dit buitenkansje liet HMSH niet liggen en Wesley Storm werd naar de verkeerde hoek gestuurd (2-1). 
Vanaf dat moment nam HMSH het initiatief in de wedstrijd van SVC’08 over. Het rook bloed en onder 
aanvoering van de zeer beweeglijke en balvaardige Rida Aarab ging HMSH op zoek naar de gelijkmaker. Die 

het gezien het veldspel in die fase ook wel verdiende. Met ongeveer 10 minuten extra die scheidsrechter 
Mulder bij telde, de invloed uit Qatar doet zich al snel gelden, was het nog billen knijpen voor SVC’08.  
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HMSH had natuurlijk haast en wilde een vrije trap snel nemen en werd daarbij gehinderd door een SVC’08 
speler die op een meter afstand stond. Hierdoor was de trap niet zuiver en belande bij een SVC’08 speler die 
invaller Tristan Dufour aan de zijlijn aanspeelde. Deze schoot de bal vanaf grote afstand op doel waarbij de 

bal op de lat belandde. Thomas Hughes was ter plaatse om de teruggekaatste bal beheerst af te werken en 
de eindstand naar 3-1 te tillen.  
Hiermee kwam SVC’08 goed weg na een moeizame maar sportieve wedstrijd met twee gezichten.  
 

CION 1 - SVC’08 1, uitslag 2-0 (1-0) (dd 3/12) 
Stuurloos SVC’08 onmachtig tegen verdedigend CION. 
SVC’08 wist dat het sowieso moeilijk zou worden op het natuurgras bij CION. Een extra domper voor de 
ploeg was dat aanvoerder Jordy de Bruin bij het uittrekken van zijn schoenen in de kleedkamer iets verrekte 

in zijn kuit waardoor hij niet kon spelen.  
Door het ontbreken van de aanvoerder bleek SVC’08 vanmiddag stuurloos en wist het CION geen moment in 
de problemen te kunnen brengen.  
SVC’08 begon nog geen eens slecht aan de wedstrijd en kreeg zelfs na vijf minuten al de kans op de 

openingstreffer. Thomas Hughes werd de diepte ingestuurd en snelde op het doel af. In plaats van te 
schieten wilde hij de bal eerst terugkappen waarbij de kans op een doelpunt direct tot het verleden 
behoorde.  

CION bleek een ploeg dat het voornamelijk van reactie voetbal moet hebben. Veel mensen achter de bal 
met de kont tegen eigen strafschopgebied maar bij balverlies van de tegenstander snel in de counter over 
de vleugels. Zo kwam de ploeg in de twaalfde minuut ook op voorsprong. CION brak uit over rechts en een 
harde voorzet werd knap ingekopt door Danny Koetsier die beter anticipeerde dan SVC’08 verdediger Bart 

Markering (1-0). 
CION had wat het wilde. Een snelle voorsprong en liet de tegenstander het spel maken.  
Alleen was SVC’08 hiertoe niet bij machte. Zo ontstond er een zouteloze partij voetbal waar niemand langs 
de lijn warm van werd. Het rustsignaal van de goed leidende 

Scheidsrechter Wolf kwam dan ook als een verlossing. In de tweede helft bracht trainer Jeffrey Frijters met 
Tristan Dufour voor Illias Daoudi wat meer snelheid in de ploeg.  
Hierdoor leek SVC’08 wat op te bloeien want ook nu was de eerste kans voor SVC’08. Echter het schot van 

Thomas Hughes ging net over het doel. De opleving van SVC’08 was van korte duur. Het was wellicht iets 
meer aan de bal dan CION maar de aanvallen van de Vlaardingers waren wel gevaarlijk in tegenstelling tot 
die van SVC’08. Na een half uur in de tweede helft diende Tim van der Hoeven SVC’08 de nekslag toe. Van 
links met het rechterbeen in de verre hoek maakte hij doelman Wesley Storm kansloos (2-0). 

Hiermee was de drinkbeker voor SVC’08 nog niet geheel leeg, want in de allerlaatste minuut liep Jesse 
Spaans ook nog eens tegen een geheel onnodige rode kaart op.  
Al met al een vervelende voetbalmiddag voor SVC’08 dat volgende week thuis tegen Berkel de rug zal 

moeten rechten. 
 

Semper Altius 2 - SVC’08 3, uitslag 1-7 (dd 3/12) 
Mooi middagje Rijswijk. 
Waar de uitslag een “Walk in the Park” doet vermoeden zijn er toch de nodige invalshoeken te kiezen om tot 

een verslag van het bezoek aan Semper te komen. Zo wist Stephen te melden dat hij ooit zijn debuut in 
SVC’08 1 maakte op dit terrein, destijds in de hoogtijdagen van de “Rijswijkse bende van 11” die met een 
peloton RVC’ers Semper naar grote hoogte wilde stuwen. Daarnaast had de thuisclub local hero Chico in de 
gelederen van het aanstekelijke hitje Veeg ze van het matje, en kende de SVC’08 delegatie met Collin en 

Sven een 2tal namen die een tijd niet tot de wedstrijdgroep behoorde en ook het Oranje duel van later op 
de dag wierp zijn schaduw al vooruit. Relaxed werd er naar het duel toegeleefd, Chico deed zijn danspasjes 
vast in de gang tot plezier van Tim sr. en uiteindelijk begon de 15 koppige groep aan de warming up op het 

vrij aardige grasveld. Na het 1e fluitje verzorgde Ferry de afgesproken variant om Stephen te lanceren en 
met een cornertje was daar een kleine beloning voor. De minuut daarna even hilariteit, was Chico zoek? 
SVC’08 was hem in ieder geval kwijt, vrije doorgang naar Roel maar gelukkig was hij zo sociaal voor een 
breedtepass die vervolgens ruim over het doel belande. SVC’08 was wakker geschud en werd de 

bovenliggende partij, de bal ging, weliswaar te langzaam, rond en de 1e mogelijkheden ontstonden. Sven 
werd met regelmaat in het spel betrokken maar het gebrek aan ritme stond snel succes in de weg. Flinke 
kansen werden niet verzilverd maar het vertrouwen bleef en het was Stephen die de 0-1 noteerde. Rene die 

weer flink wat loopwerk verrichte was dichtbij de 2-0 maar de keeper behoede zijn ploeg voor meer onheil. 
Nadat de paal de rijswijkers ook van pas was gekomen was het uiteindelijk toch René die het netje deed 
bollen 0-2. In het slotkwartier voor de rust beet Semper wat van zich af maar Roel en zijn laatste linie 
bleven uiteindelijk prima overeind, Stephen gaf de ruststand wat meer body met de 3e SVC’08 treffer. Waar 
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Semper zich een prima gastheer toonde, zowel qua sportiviteit als wedstrijdinstelling was het ontbreken van 
een theetje een kleine tegenvaller, dan maar wat harder lopen op t veld, waarbij Collin, Thijs en Bas hun 
entree maakten voor nieuwe impulsen. Zweek, Nick en Rene pakten hun rustmomentje mee. Na 45 

minuutjes Sven beginnen de radertjes toch al weer contact te maken en hij wist dan ook 2x het net te 
vinden, Stephen toonde zich de veelvraat door zijn 4e binnen te schieten, uiteindelijk stokte de productie bij 
1-7 en klonk het eindsignaal wat eerder. Al met al werd er tevreden teruggekeken op de 2e 3 punter op rij 
en een passend vervolg tegen DSVP zou betekenen dat er met een top 4 klassering wordt aangeschoven 

aan de kerst dis. De sfeer en beleving zijn goed en hebben een solide basis gelegd, nog 2 trainingsweekjes 1 
thuispot en het fundament voor een goed ’23 ligt er. Speedy Bas Metselaar loopt zich ook al warm in de 
coulissen voor nog 1 kunstje deze jaargang, dat moet spektakel worden komend weekend.  

 

PGS/VOGEL 3 - SVC’08 4, uitslag 3-2 (dd 22/11) 
SVC’08 vermaakt en verzaakt. 
Na de puntendeling tegen Quick Steps mocht er ditmaal doordeweeks worden aangetreden, plaats van 
handeling sportpark Ockenburgh. Ondanks een aantal blessures en verplichtingen was er een goede vaste 

kern paraat nog aangevuld met Folkert en Mylo, op naar de punten zou je zeggen. Waar de GPS en locaties 
vooraf scherp werden gedeeld waren deze in de openingsminuut even van slag, de vermaarde goalgetter 
van voorgaande decennia Quinten Blokpoel zorgde voor de Haagse voorsprong na amper een minuut op de 

klok. Het siert de ploeg dat deze mokerslag niet uitmondde in een K.O. en de strijd weer werd aangegaan, 
via Mark, Daan en Peter K. was SVC’08 dichtbij een treffer, dat gaf de burger weer moed en naast de 
”burger” ook de aanwezige supportersschare, geblesseerden, spelersvrouwen, broers, iedere groep was wel 
vertegenwoordigd. Er ontstond een levendig duel op de inmiddels knollentuin en het was spitsuur voor beide 

doelen, PGS leep en zoekend naar de lopende mensen die regelmatig gevaarlijk opdoken in de ’16 en SVC’08 
dat zich ook liet gelden, via bijvoorbeeld gevaarlijke trekballen van Koen die bijna tot een doelpunt 
gepromoveerd werden. Na de entree van Nol zakte Pim wat meer richting laatste linie om als 
verbindingsspeler te gaan fungeren, de wapenfeiten van SVC’08 stapelden zich op, een bal van de lijn, net 

naast en een uitstekende goalie voorkwamen SVC’08 succes. In de rust was het vertrouwen in een resultaat 
zeker nog aanwezig, Rijn en Arthur kwamen binnen de lijnen ten faveure van Koen en Geerten. PGS leek 
met de krachten gesmeten te hebben en soms ook met wat SVC’08 spelers, natuurlijk is het geven en 

nemen en ook SVC’08 zocht soms ’t randje op. De jacht naar de gelijkmaker werd vervolgd en het was 
Arthur die een fraaie assist verzorgde, net op ’t moment dat de wanhoop zijn intrede zou gaan doen was 
daar Mark Verbaan die de 1-1 noteerde. Beide ploegen hadden hierna het vizier op meer. Oscar was Michael 
komen aflossen die kon terugzien op een sterk optreden met name als aanjager. Het was wrang dat de 2-1 

een grote buitenspellucht had, de toch goed op een lijn staande Geerten werd genegeerd en SVC’08 kon 
weer aftrappen. Peter M. had inmiddels Peter K. afgelost en SVC’08 nam nog eenmaal een teug adem om 
het slotoffensief te gaan starten. Het was wederom net over, net naast, een matige eindpass wat SVC’08 

succes in de weg stond. In de 81e minuut was het Mitchell die eerder al een poging uit de kruising getikt 
zag worden die nu wel succes had 2-2, gebalde vuisten, her en der een high five, de beloning leek in zicht 
en zeker niet onverdiend. Amper 2 minuten later kreeg de thuisclub een op het oog makkelijk gegeven vrije 
trap, de te overbruggen afstand was aanzienlijk maar al dan niet aangeraakt door de muur plofte de bal 

achter Mylo tegen het netje 3-2. In de slotminuten leek Mitchell op weg naar een vrije doortocht er klonk 
echter het geritsel van een vlag en uit was de pret. Pret hadden we zeker ook gehad als juist Peter Mulder 
de 3-3 had laten noteren maar gehinderd door het inmiddels zware veld kon hij zijn inzet net geen power 

genoeg geven. Hierna waren het qua extra tijd bepaald geen WK taferelen, na 91 min klonk het laatste 
fluitje en stond SVC’08 helaas met lege handen. Desondanks een nuttige avond, spierballen getoond en als 
team de smoel laten zien, zeker iets om met gepaste trots op terug te kijken.  
De laatste procentjes richting een 3 punter liggen vooral in het afronden van de talrijke mogelijkheden als 

dat gaat gebeuren is de nieuwe kop al klaar: SVC’08 vermaakt en juicht”. 
 

SVC’08 4 - Erasmus 2, uitslag 6-1 (dd 3/12) 
SVC’08 vermaakt en juicht. 
Waar de uitbeurt bij PGS de burger zogezegd moed gaf was het zaak om deze zaterdag de armen weer eens 

in de lucht te kunnen steken na het laatste fluitsignaal. Het seizoen van net niet dat pas 2 punten opleverde 
heeft duidelijk een impuls nodig, maar een optimistische blik vertelt ook het andere verhaal nl. dat de 2 
thuisontmoetingen niet met een nederlaag werden afgesloten, VELO en Quick Steps mochten slechts een 

punt meenemen en dit was Erasmus deze zaterdag eigenlijk niet eens gegund. Ondanks een aantal 
blessuregevallen stond er toch een groep van formaat paraat maar van zelf gaat het nooit, na een 
achterstand toch weer in de achtervolging maar Mitchel zag deze klus wel zitten en hij schoot dan ook uit 
een spelhervatting de 1-1 binnen. Hierna een wat verrassende naam op het scoreformulier. Pim was hem 
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voorafgaand nog even kwijt maar daar was dan toch Mart “das Phantom” als Makaay in zijn beste tijden met 
de 2-1. Met elke succesvolle pass groeide het vertrouwen in een positief resultaat en ook de supporters 
langs het lijntje zagen de wedstrijd de goede kant op kantelen. Het was Daan die een week eerder SVC’08 3 

nog plezier bracht die nu de belangrijke goal voor 4 produceerde 3-1. Na de thee en geïnspireerd door de 
positieve stand ging SVC’08 op zoek naar meer treffers, Mitchel nam de ploeg bij de hand en noteerde de 4-
1, keurig op snelheid erdoor wist reporter Bert te melden. Koen had ook wel zin in een treffer, ditmaal 
verzorgde Mitchel de voorbereiding. Onder de lat maakte Mylo weer een solide indruk en hij onderstreepte 

dit door zelfs een penalty te keren. Zelfs de grootste doemdenkers hadden inmiddels alle vertrouwen in een 
goede afloop en het doelpuntengeweld dat met Vr1 en 3 ook al losgebarsten was kreeg nog 1x een extra 
toevoeging, Mitchel kwam als winnaar uit een 1 tegen 1 en gaf de score nog meer glans. Smet op de 3 

punter zit hem vooral in de fysieke ongemakken, hopelijk trekt dat nog wat bij richting het duel van 
komende zaterdag. Soms is het spel nog te grillig maar er zijn volop mogelijkheden om straks tot een goede 
serie te komen, vooral dat stapje extra blijven maken voor elkaar is een 1e voorwaarde.  
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN DAMES/MEIDEN 
 

SVC’08 VR1 - DSVP VR4, uitslag 3-0 (beker dd 21/11) 
Vandaag stond de bekerwedstrijd voor onze dames op het programma tegen de vrouwen van DSVP 4. Wij 
begonnen de avond met een voorwedstrijd van het Nederlands elftal op het WK. Een aantal dames waren in 
de kantine aanwezig om hier de wedstrijd te kijken. Samen met diverse jeugdteams die de wedstrijd zaten 
te kijken als alternatief op de training. Dit was voor onze dames echter geen daverend succes, de 

schreeuwende kinderen en het zeer slechte beeld betekend dat dit niet voor herhaling vatbaar is. Alle 
kinderen hebben echter wel genoten van de overwinning van het Nederlands elftal tegen Senegal. Nu onze 
dames nog.  

Vandaag starten Naomi (die hier zeer boos om was ;-) en Tessa als wissel. Charlotte in het doel, achterin: 
Elisabeth-Devon-Eva Hoogland en Angel, Middenveld: Eline-Julia en Luna en voorin: Jersey, Eva Huitema en 
Anastacia. Met deze 13 speelsters gingen wij op jacht naar de volgende ronde van de beker en dit in 
combinatie met de enorme regenval en kou moest dit voor een spektakel zorgen. Voor degene die thuis op 

de bank zaten, echt niet normaal zoveel regen.  
Waar de Nederlandse mannen in het begin van de avond nog moeite hadden met het creëren van kansen en 
het voorkomen van kansen voor Senegal hadden onze speelsters dat totaal niet. Kans na kans werd er 
gecreëerd, poging na poging werd ondernomen om te scoren maar helaas zonder resultaat. Angel en 

Elisabeth die veelvuldig konden opkomen via de zijkanten en zo voor een nieuwe ontwikkeling zorgden 
binnen het team, opkomende backs. Ook dit mocht niet werken maar wel erg fijn dat wij dit ook kunnen. 
Het hele team zorgde er constant voor dat iedere aanvalspoging van DSVP snel in de kiem werd gesmoord 

en er geen kans tegen kwam. Arme Charlotte. Dan hadden wij achterin weer de bal en kon er wederom een 
poging worden gewaagd om een volgende kans te creëren. Hoogland of Devon konden veelvuldig ver door 
dribbelen het middenveld op en zo de vrije mensen proberen te zoeken. Vaak werd er voor een dieptebal 
gekozen op Anna of Jersey en nog te weinig via de combinatie over het middenveld. En als er bij een diepte 

bal de mee opgekomen middenvelders voor het goal kwamen ontbrak bij hun ook net het beetje geluk om 
het net te vinden of de voorzet kwam net niet aan en als deze wel aankwam bij een van ons dan lukte het 
vaak ook net niet om te scoren. Julia had een paar goede acties waarbij er bij één een schot de doelvrouw 

eindelijk kansloos liet maar de bal weer op de lat uiteen spatte. Het niet kunnen scoren door ons had vooral 
te maken met de uitstekend keepende doelvrouw van DSVP. Zij hield vakkundig haar doel schoon en had 
dus zo nu en dan wat hulp van het aluminium. Na circa 30 minuten werden Luna (die hier zeer blij om was) 
en Angel gewisseld voor Naomi en Tessa. Tessa op de plek van Angel en Naomi in de spits zodat Eva 

Huitema op het middenveld kwam te spelen. Eva kreeg de opdracht meer in de as spelen en veel de bal 
opeisen. Deze omzetting zorgde ervoor dat er ook via het middenveld werd gevoetbald en hierdoor kwamen 
er nu ook meer kansen via de middenvelders bij de spitsen.  

Onze gelegenheid vlagger Pepijn, wegens afwezigheid van Barry, Jacqueline, Nikia en ik kregen steeds meer 
het gevoel dat als er zoveel kansen niet ingaan je altijd een lullig onterecht goal tegen krijgt. Gelukkig 
hadden wij dit bij het verkeerde eind, rond de 40ste minuut bij aanvalspoging 334 kwam de bal bij Jersey 
rond de 16 meter, kapte vakkundig haar tegenstander uit en schot met links zeer knap de 1-0 binnen. De 

opluchting was groot bij onze dames, eindelijk de zeer terecht bevrijdende voorsprong. De opluchting was 
zo groot dat wij vervolgens alle concentratie kwijt waren en de dames van DSVP zowaar een paar grote 
kansen kregen en ook een corner die maar net aan voorlangs ging.  

Tijdens de rust complimenten geven over het vertoonde spel, de gecreëerde kansen en dat wij eigenlijk 
maar 2 dingen echt fout doen. 1) jezelf belonen met meer doelpunten en 2) de hele wedstrijd de 
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concentratie houden om ook niks tegen te krijgen. Verder nog paar kleine dingen aangestipt waardoor het 
voor een ieder nog makkelijker wordt om te voetballen.  
2e helft zijn wij begonnen met dezelfde 11 als waarmee we geëindigd waren en jawel ook met dezelfde 

hoeveelheid regen. Nat, koud maar vol goede moed begonnen we aan het 2e gedeelte van de wedstrijd. 
Wat de eerste helft pas in de laatste 5 minuten gebeurde, gebeurde nu in de eerste 5 minuten, scoren. Bij 
een inworp op links kwam de bal bij Eva Huitema terecht en na een kleine dribbel gaf ze een perfecte 
steekpass op een goed lopende Naomi die zeer mooi afrondde in de verre hoek en de scoren op de 

bevrijdende 2 nul bracht. De rest van de wedstrijd toonde het zelfde speelbeeld als de eerste helft, Charlotte 
die op een enkele terugspeelbal na het eigenlijk alleen maar kouder en kouder kreeg en de rest van het 
team kansen probeerde te creëren, tot scoren probeerde te komen en vooral niks aan kansen hebben 

weggegeven. Vlak voor tijd kregen wij nog weer een corner welke voorlangs ging, voorbij de 2e paal werd 
opgepakt en uiteindelijk weer werd voorgegeven en zo bij Naomi in de voeten terecht kwam. Zij twijfelde 
geen moment en schoot nu de bal vanaf de andere kant in het doel waardoor de uitslag op een mooie 
terechte 3-0 uitkwam. Elisabeth kreeg in de laatste paar seconden van deze wedstrijd nog even een beuk in 

haar ribbenkast en met veel pijn het veld af ging. Hopelijk valt dit allemaal mee.  
Nog wel even op de overwinningsfoto om hierna met ze alle de warme maar vooral droge kleedkamer op te 
zoeken en nog heel even nagenieten van een zeer goede wedstrijd. Op naar de volgende ronde.  

 
Patrick 
 

KSD Marine VR1 - SVC’08 VR1, uitslag 1-9 (dd 26/11) 
Een frisse maar droge winterdag. Waar Dames 2 tot hun verbazing tot het startsignaal bezig is met het 

regelen van speelsters. Lag er een grote groep van Dames 1 nog lekker te slapen. De aanvangstijd was voor 
hen 14; 00 uur. Maar gelukkig waren Emma, Eva Hoogland en Eline zo dapper om het telefoontje van 
Patrick op te nemen en bij hem in de auto te springen om een wedstrijd mee te doen bij Dames 2.  
Dames 1 speelde de uitwedstrijd tegen KSD Marine. Deze ietwat kleine en verscholen club ligt in de bossen 

naast TNO, Eva Huitema wel bekend, en naast de Kleiduifschiet vereniging JST-Waalsdorp. In een korte 
bespreking van Patrick werden de aandachtspunten besproken. De aandachtspunten waar het team zich in 
het gehele seizoen goed opricht immers spreken de aantal doelpunten voor, de weinige tegendoelpunten 

tegen en het puntenaantal in groot voordeel van SVC’08. De opstelling werd bekend gemaakt en de 
warming-up werd gestart op het drassige tweede veld. De eerdere ontmoeting tussen beide teams 
resulteerde in een 4-0 overwinning voor SVC’08. De moed zat er dus goed in maar om als kampioen in de 
bus te stappen moet je ook deze wedstrijden winnen. De scheidsrechter fluit voor het begin van de 

wedstrijd. In een tijdsbestek van 4 minuten heeft de scheidsrechter zijn longinhoud meermaals door het 
fluitje moeten blazen. Want na 4 minuten staat SVC’08 al met 3-0 voor. Het eerste doelpunt werd gemaakt 
door Eline. Die van grote afstond met haar linkerbeen de bal strak tegen de touwen schoot. Het tweede 

doelpunt van Jersey viel al snel na de openingstreffer. Het derde doelpunt werd ingeleid door Julia. Haar 
steekpass op Naomi zorgde ervoor dat de laatste met een harde pegel scoorde. De wedstrijd kabbelde voort 
maar de eerste helft werd afgesloten met nog twee doelpunten. Het vierde doelpunt startte wederom bij een 
steekpass van Julia op haar zusje Eva. Zij op haar beurt nam de bal perfect in de loop mee en passeerde op 

miraculeuze manier de keepster in de rechterhoek. Het laatste doelpunt van de eerste helft kwam werd 
gemaakt door Naomi die na een steekpass van Eline de keepster van KSD Marine verschalkte.  
De tweede helft begint het team weer voortvarend. Na enkele minuten is er weer een doelpunt gevallen. Het 

fanatisme blijft aanwezig, dit kunnen de supporters afzien aan het juichen na elk doelpunt. Op deze 
momenten is de blijdschap, energiek en het plezier af te lezen aan de speelsters.  
De eerste twee doelpunten van de tweede helft werden gemaakt door de goed spelende linksbuiten 
Mathilde. Door het goed opbouwen vanuit achteren en de scherpe loopacties kon het team van KSD Marine 

geen antwoord geven. Echter blijft het team van KSD Marine niet op de 0 steken. Na een klein slippertje van 
Luna scoorde de tegenstander met een schot van zeer grote afstand. De bal vloog over Charlotte heen en 
plofte in het doel. Echter kon de tegenstaander van SVC’08 niet lang van dit doelpunt genieten want al snel 

scoorde Luna zelf nadat Eva Huitema de bal panklaar neerlegde. Het schot van Luna vloog in de 
rechterbovenhoek. Het laatste doelpunt komt op naar van Eline. Zij scoorde met een zacht schot in de 
linkeronderhoek.  
Tegen het eind van de wedstrijd was het de vraag waarom KSD Marine de veldverlichting niet had aangezet. 

Het begon behoorlijk schemerig te worden. Maar voor het echt donker begon te worden vond de 
scheidsrechter het wel goed en floot voor het einde van de wedstrijd. Dit einde was voor vele de start naar 
de aanloop voor een feestje in de eigen kantine van SVC’08 waar het nog lang gezellig bleef.  
 

Julia
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Ariston'80 VR5 - SVC’08 VR2, uitslag 5-1 (dd 26/11) 
Soms heb je van die zaterdagen, waarover je liever geen verslag wilt schrijven. Afgelopen zaterdag was het 
zo'n dag voor vrouwen 2. Het begon al slecht, verzameltijd om 09.00 op het sportcomplex van de TU-Delft. 
De avond van tevoren allemaal op tijd naar bed zou je zeggen, maar dit was niet bij iedereen gelukt. De 

wedstrijd van het Nederlands elftal werd door een aantal dames bekeken in het Zeemanshuis en dat 
resulteerde in een ouderwets gezellig avondje. Toch vielen de katers mee en gingen we vol goede moed 
richting Delft. Ariston stond in de competitie een plekje onder ons, dus we zagen kansen. Een of misschien 
zelfs drie puntjes mee terug naar huis moest toch mogelijk zijn.  

Aangekomen in Delft kregen we toch lichte paniek. Op papier hadden we 14 dames voor deze wedstrijd. We 
werden overvallen met 2 ziekmeldingen, waardoor er nog 12 overbleven. Toen een van deze dames na een 
tijdje nog niet gearriveerd was, werd toch de telefoon er maar bij gepakt. Nummer 12 bleek zich een tijdje 

geleden al afgemeld te hebben, dat betekende dat er 11 overbleven. Precies genoeg zou je denken, maar 
met een blessure bij een van de speelsters waardoor maar een helft gevoetbald mag worden, was dit 
precies te weinig. Gelukkig leverde een berichtje in de groepsapp drie redders op; Emma, Eline & Eva 
kwamen zo snel mogelijk onze kant op. We kleedde ons snel om (oranje strings schijnen geluk te brengen) 

en gingen richting het veld voor een snelle warming-up.  
Tijd voor de opstelling in de eerste helft: Marcha verdedigde vandaag ons doel. De achterhoede bestond uit 
Anke, Sylvia, Mara & Maaike. Het middenveld werd bemand door Michelle, Isabel, Nina & Tessa. Als laatste 

gingen Rita & Kim voorin op zoek naar de doelpuntjes. Om 10.00 was het tijd om een balletje te gaan 
trappen en gaf de scheidsrechter het startsignaal. We begonnen niet slecht en wisten elkaar te vinden in het 
veld. Wanneer Ariston toch door wist te breken, probeerde de verdediging er alles aan te doen om de ballen 
toch weg te werken. Marcha liet een paar mooie reddingen zien en wist voor enige tijd het net leeg te 

houden. Helaas werd ons spelletje na enige tijd steeds chaotischer. We werden slordig met de bal en er 
werden fouten gemaakt. Tot twee keer toe belandde de bal in korte tijd achter Marcha in het goal, door 
onze eigen speelsters nog wel. We baalden enorm en lieten de koppies hangen. De bal ging nog een aantal 
keer de middenlijn over, maar we wisten het goal niet te vinden. De bal werd te lang vastgehouden of 

onderschept door de tegenstander. Zij gingen helaas wel steeds meer op onze helft voetballen. Met veel 
moeite kregen we het voor elkaar dat er niet meer gescoord werd en met 2-0 gingen we de rust in.  
Ondertussen waren gelukkig de dames aangekomen om ons te ondersteunen. Maaike, Sylvia & Tessa gingen 

eruit en hun plekjes werden overgenomen door Eline, Emma & Eva. We hoopten de 2-0 achterstand nog 
weg te werken met drie nieuwe fitte speelsters, maar dit mocht helaas niet baten. Over het voetballen zelf 
kan ik ook niet meer zoveel vertellen. De bal werd heen en weer getikt, maar kwam te vaak op onze eigen 
helft. Er kwamen helaas ook nog eens drie tegengoals. Om de eer nog enigszins hoog te houden, knalde 

Kim nog een balletje in het goal van de tegenstander. We verloren de wedstrijd met 5-1.  
Nog twee wedstrijden te gaan en dan zit de eerste helft van de competitie erop. Deze poule was voor ons 
toch echt iets te hoog gegrepen. Hopelijk zijn de tegenstanders vanaf januari iets meer van ons eigen niveau 

en kunnen we er een  
mooie 2e seizoenshelft van maken! 
 

SVC’08 MO15-1 - Laakkwartier MO15-2, uitslag 0-6 (dd 23/11) 
Het is woensdagavond 23 november. Deze tijd van het jaar is het vroeg donker. Het weer was de hele dag 

wisselvallig         en met de dalende temperaturen begint het op winter te lijken.  
Sint Nicolaas en zijn pieten zijn op dit tijdstip al druk bezig om de schoenen te vullen van alle lieve kinderen. 
Ik niet. Ik zit lekker in de warme kantine van SVC’08. Even een drankje doen om mijn hartslag weer op een 

normaal niveau te krijgen. Samen met de vader van Karlie, moeder en broertje van Evy, Corinne en 
Frederique (met haar roze koek). Wisten jullie dat de moeder van Evy 5 dagen in de week op de voetbal is… 
Respect hoor.  
Het WK voetbal is begonnen. Ik heb al leuke wedstrijden gezien met verwachte uitslagen maar ook een 

aantal verrassingen. Vandaag zelfs nog, Duitsland verloor van Japan! 
Nu staat België - Canada op (slecht beeld maar dat mag de sfeer niet verpesten). Canada, dat pas zijn 2e 
WK speelt, valt aan en speelt met veel passie, helaas krijgen ze de bal er niet in. Had verdiend geweest. In 

de 44e minuut komt België op een 1-0 voorsprong. Eigenlijk uit het niets. Waar heb ik dat eerder gezien… 
Oh ja.  
Eerder op deze avond speelde het leukste team van SVC’08 een inhaal wedstrijd tegen de MO-15 van 
Laakkwartier. Laakkwartier staat bovenaan in de poule! Op een prima bespeelbaar veld begonnen wij aan de 

warming-up met de speaker op de achtergrond. Dit keer kwamen er ook nummers voorbij die mij ook 
bekend zijn. Iets met 130 op de vluchtstrook.  
Om 18.30 uur trapten we af. Direct zochten we de aanval. Een ontketend SVC’08 MO-15 toonde geen 

ontzag voor de nummer 1 van de poule. We schuwden geen duels, jaagden ze op en creëerden kansen.  
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De defensie van Laakkwartier rammelde aan alle kanten maar de bal ging er niet in. Door ons enthousiasme 
gaven we ook wat ruimte weg waar de tegenstander gebruik van maakte. Laakkwartier heeft een paar 
goede aanvallers, balvaardig, snel en een goed schot. Het eerste schot op ons goal vloog er nog in ook: 0-1. 

Geen paniek, kop omhoog en weer vechten voor elke meter. Vlak voor rust weer een moment voor onze 
goal, een meisje van Laakkwartier raakt de bal verkeerd en rolt en rolt en rolt, zo in de verre donkere hoek. 
0-2. Rust.  
Nog nooit hebben we zo onverdiend achter gestaan. In de kleedkamer bespreken we het een en ander en 

gaan vol goede moed aan de tweede helft beginnen. Ook nu zit het niet mee. De tegenstander maakt de 0-
3. Uit een vrije trap en een afstandsschot vallen ook nog de 0-4 en 0-5.  
Complimenten voor de inzet en teamspirit! De overwinning komt steeds dichter bij! Aanstaande maandag 

avond (18.30 uur) spelen deze toppers de inhaalwedstrijd thuis tegen Duindorp. Kom allen kijken en moedig 
ze aan! 

 
Leidschenveen MO13-2 - SVC’08 MO13-1, uitslag 2-1 (dd 26/11) 
Vandaag speelden we tegen SV Leidschenveen om 11.30. Later dan normaal, maar we hadden er zin in. De 
tegenstander was sterk en ondanks dat we goed verdedigden, scoorden ze twee keer en gingen we de rust 

in met 0-2. In de tweede helft gingen we er vol voor een gelijkmaker. We hadden een aantal kansen en Lais 
maakte de 1-2. In de laatste kwartier gingen we voor de 2-2, er kwamen veel mooie kansen uit, vooral uit 
corners, maar er werd helaas niet gescoord. De scheidsrechter was een beetje een ‘flierefluiter’ en floot ook 
nog eens te vroeg af. Helaas eindigde de wedstrijd met 2-1. 

 

Quick MO11-1 - SVC’08 MO11-1, uitslag 3-5 (dd 26/11) 
Bij een prachtig kleurende zonsopgang spelen de meiden vandaag uit tegen Quick. Gelukkig is het veel 
minder koud dan vorige week en de meiden hebben er zin in. Ze treffen vandaag een taaie tegenstander. De 

eerste helft begint top met een goal van Tess dankzij een mooie assist van Alexandra. De meiden weten de 
eerste helft goed te domineren en dringen telkens opnieuw door tot het doelgebied van Quick.  
Toch weet ook Quick het een aantal keer gevaarlijk te maken voor de meiden. Emily en later Milou hoeven 
zich dan ook niet te vervelen als keeper. Ze maken een paar goede reddingen maar in het tweede kwartier 

weet Quick een prachtige goal te scoren: 1-1.  
Dat laten de meiden niet op zich zitten. Nog geen twee minuten later sprint Tess er met de bal vandoor 
richting het doel en zet met een mooi schot SVC’08 weer op voorsprong. En een paar minuten later weet ze 
de verdediging van Quick weer achter zich te laten voor nog een goal. Angela speelt een sterke eerste helft 

en weet keer op keer de bal met flinke snelheid naar voren te krijgen, waar ook Milou mooi opvangt en voor 
SVC’08 behoudt. Beiden maken bijna een doelpunt met een paar mooie schoten. Joy en Rosalie weten 
intussen een paar gevaarlijke doorbraken van Quick te verijdelen, geholpen door Dewi en Annabel.  

Intussen hebben ook de andere spelers van SVC’08 het druk, want Quick laat niet over zich heen lopen. 
Emily is intussen uit het doel en weet de bal een aantal keer mooi te stoppen en weer naar voren te krijgen. 
Ook Annabel en Dewi slalommen mooi door de verdediging en zorgen ook voor het nodige blokken van de 
tegenstander. Er wordt door de meiden mooi naar elkaar gespeeld en ze weten echt als team te opereren. 

We gaan de pauze in met een stand van 1-3 voor SVC’08.  
De tweede helft krijgen de meiden het moeilijker. Quick heeft hun doel goed dichtgemetseld met een bijna 
onpasseerbare muur van verdedigers. Ook weten ze de bal veel vaker in bezit te krijgen en te houden. 

Daarmee leggen ze flinke druk op het doel van SVC’08. Emily staat echter stevig voor haar doel en weet een 
flink aantal kansen van Quick te verijdelen. Rosalie, Joy en Milou moeten hard werken om de bal bij haar 
weg te houden, en laten elk een aantal mooie trucs zien waarmee ze tegenstanders de bal weten te 
ontfutselen. Ze Maar de meiden worstelen om de bal weer aan de goede kant van het veld te krijgen.  

Gelukkig lukt dat een aantal keer wel. Daardoor weer een doelpunt van Tess die vanuit een lastige hoek de 
bal in het doel mikt tot grote verrassing van de keeper. Met 1-4 staan de meiden voor, maar blijven het 
lastig hebben. Quick geeft niet op en blijft kansen krijgen. Dat leidt tot 2-4. Het blijft hard werken voor de 

meiden. Door hun fanatieke verdedigers en actief middenveld weten ze de meeste aanvallen van Quick af te 
slaan, maar toch heeft Quick deze helft meer kansen en is vaker in het doelgebied van SVC’08. Als de 
meiden aanvallen, dan krijgen ze met een stugge verdedigingsmuur van Quick te maken, wat het voor onze 
aanvallers lastiger maakt om hun ‘ding’ te doen. Toch wordt het 2-5 door een geweldig schot van Alexandra 

uit de hoek, dat qua schoonheid in het WK niet zou misstaan. Er is even wat discussie of het wel via de 
voorkant van het net in het doel ging, maar alleen de Quick keeper is daar niet van overtuigd. Het blijft 
spannend tot op het laatst: Quick maakt nog een mooi doelpunt, maar verder dan 3-5 laten de meiden het 

niet komen. Een spannende wedstrijd met een stevige tegenstander, waarin elk van de meiden hard moest 
werken maar waarin ze ook allemaal weer prachtige staaltjes van samenspel en actie lieten zien.  
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Die Haghe MO11-1 - SVC’08 MO11-1, uitslag 2-4 (dd 3/12) 
Zaterdagochtend vroeg, het is donker en koud. Je kent het wel, die laatste paar voetbalspeeldagen van het 
jaar. De sterren van de MO11 moesten op deze koude ochtend een uitwedstrijd spelen bij Die Haghe. We 
waren ingepland op het allerachterste veld, waar niet veel gras meer op stond en in een koude kleedkamer 

in een achteraf bijgebouw. Van die omstandigheden dat je denkt: dit kan weleens een lastige 
zaterdagochtend worden.  
Op het veld bleek dat de tegenstander zich goed in ons had verdiept: ze waren er goed van op de hoogte 
dat wij bovenaan staan en nog ongeslagen zijn. En ze waren niet van plan ons een vrije doorgang te geven 

naar het kampioenschap.  
De meiden van Die Haghe gingen fel van start en onze meiden hadden het moeilijk. Waren ze nog niet 
wakker? Was de tactiek niet goed afgesproken? Moeite met het veld? Hoe dan ook, ze kwamen er niet uit en 

we kwamen zelfs met 1-0 achter! Ze moesten wakker worden! De meiden hadden het niet naar hun zin, ze 
mopperden en vonden zelfs de scheidsrechter partijdig! Tijdens de 1e korte pauze kregen de meiden te 
horen dat het daar allemaal niet aan lag, maar dat ze zelf moesten gaan voetballen. Dat leken de meiden op 
te pakken, want kort na de break maakte Tess gelukkig 1-1. Nu moest het goed komen. Maar nee, de 

verdediging had niet alles onder controle, het middenveld voetbalde niet en de aanval kon niet aan het werk 
gezet worden. Het was matig. Toen Die Haghe uit een vrije trap 2-1 maakten keken we toch weer tegen een 
achterstand aan. Toen was daar ineens de MO11 zoals we ze kennen: vanuit achteruit werd er opgebouwd 

via Dewi, Milou en Angela. Zij passte op Tess die sterk een tegenstander van zich af hield en met links goed 
de 2-2 binnenschoot. Dat was ook de ruststand. In de rust had de moeder van Rosalie voor fruit gezorgd 
wat even nodig was. We pepten elkaar op en de meiden gaven aan dat het pas 2-2 stond en dat we dat nu 
recht gingen zetten.  

En dat was te zien: Rosalie, die vandaag aanvoerder was, heerste op de rechterkant, ze won alle duels en 
hielp het team naar voren. Joy liet niemand, maar dan ook niemand meer door, was beresterk en hield de 
boel potdicht achterin. Milou ging zich steeds meer met de opbouw bemoeien vanaf de linkerkant en won 
ook al haar duels. Als er dan nog van afstand werd geschoten was daar Emilie, zij stond ijzersterk te keepen, 

liet reddingen zien op schoten van afstand en geeft het team de rust en het vertrouwen van een zekere 
keeper. Daardoor konden Dewi en Annabelle op het middenveld het spel weer gaan maken. Ze waren weer 
balvast en de bal werd weer meer rondgespeeld. Zo konden de meiden voorin hun acties weer maken. 

Angela stond veel tegen veel grotere meiden, maar die konden het niet van haar winnen. Via haar bleven 
we ook voorin in balbezit en Alexandra maakte haar acties op rechts, gaf ook vandaag weer een geweldige 
assist waaruit Tess kon scoren. Door 2 doelpunten van Tess trok SVC’08 de wedstrijd weer naar zich toe, 
won met 2-4 en namen de belangrijke 3 punten mee naar huis. De meiden zijn niet meer in de problemen 

gekomen. Het was niet de beste wedstrijd die de meiden hebben gespeeld, maar wel een wedstrijd waarin 
de meiden lieten zien dat ze echt wilden winnen en daar ook voor willen knokken. Supergoed hersteld, en 
laten zien dat het knokken loont. Verdiende overwinning weer. Annabelle werd gekozen tot Speelster van de 

Week omdat zij zich overal liet zien, voorop ging in de strijd en goede passjes uitdeelde. In de kleedkamer 
volgde nog een leuke verrassing voor Sinterklaas met een mooi gedicht! Volgende week de laatste wedstrijd, 
tot dan! 
 

Lieve meiden, 
 
Met het team lekker rennen over het veld 

Als jullie het winnende doelpunt maken 
voelen jullie de held 
Dribbelen passen en scoren 
Dat zijn dingen die bij voetbal horen 

Wat een seizoen hebben we tot nu achter de rug! 
Wat kijken we daar met een mooi gevoel naar terug 
Een gezellige groep meiden bij elkaar 

Wat boffen jullie met het team dit jaar.  
Binnenkort een welverdiende winterstop 
Dan kunnen wij allen weer bijtanken dat is weer top. 
Jullie hebben opnieuw een wedstrijd weten te winnen 

Jullie kunnen de volgende wedstrijd met veel vertrouwen beginnen! 
 
Veel groetjes,  
Sint en Piet 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

Jeugd Wedstrijdprogramma woensdag 7 december 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

68080 SVC'08 JO14-2 - Voorsch.’97 JO14-2 19:00 Baaren R.B. v 2e kl 2 1 
 

Wedstrijdprogramma woensdag 7 december 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
vriendsch SC Monster O11-2 - SVC'08  18:00     

 

Jeugd Wedstrijdprogramma woensdag 7 december 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 
vriendsch SVC'08 JO9-1 - HBS JO9-1 18:00    1 
vriendsch SVC'08 JO9-2 - Duindorp JO9-1 18:00    1 
vriendsch SVC'08 JO9-3 - Duindorp JO9-2 18:00    1 
vriendsch Verburch JO8-1 - SVC'08 JO8-1 17:30     
vriendsch Verburch JO8-2 - SVC'08 JO8-2 17:30     

 
SC Monster Duyvenvoordestraat 56, Monster 0174-243839 Verburch Arckelweg 20, Poeldijk 0174-246136 

 

Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 10 december 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

6373 SVC'08 1 - Berkel 1 14:30 R.H. Karremans 2e kl E 1 
17244 SVC'08 3 - DSVP 4 11:30 Taal J.J. 4e kl 2 2 
20031 HVC'10 4 - SVC'08 4 12:45  4e kl 3  
22535 Meerburg 3 - SVC'08 5 14:15  7e kl 4  
16595 Rijnsb.Boys 10 - SVC'08 7 14:30  8e kl 3  
28272 SVC'08 35+1 - ’s-Gravenz. 35+1 15:30 Zonderop M.N. 1e kl E 3 
62737 SVC'08 35+2 - TAC'90 35+2 13:30  1e kl 10 3 
27950 DSVP 35+1 - SVC'08 35+3 15:00  1e kl A  
28443 SEV 35+3 - SVC'08 35+4 13:00  1e kl I  
37025 SVC'08 O23-1 - Boshuizen O23-1 11:45 Hoeven H. vd Div 3 C 1 
38903 Forum Sport O23-3 - SVC'08 O23-2 17:00  1e kl 3  

 

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 10 december 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

63770 Gr.WII VAC JO19-2 - SVC'08 JO19-1 16:30  3e kl 3  
64391 SVC'08 JO18-1 - Leidschenvn JO18-1 13:30 Zeeuw A.D. de Hoofdkl A 2 
64746 BMT JO16-1 - SVC'08 JO16-1 12:00  1e kl 2  
66758 DoCoS JO15-2 - SVC'08 JO15-1 08:30  2e kl 3  
66789 SVC'08 JO15-2 - Forum Sport JO15-5 08:30 Hamers L. 4e kl 5 3 
67857 SVC'08 JO14-1 - Wilhelmus JO14-2JM 10:00 Hoeven H. vd Hoofdkl B 2 
67957 SVC'08 JO14-2 - Oegstgeest JO14-2 10:00 Visser S.B. 2e kl 2 3 
68209 Forum Sport JO14-2 - SVC'08 JO14-3 10:05  3e kl 4  
88618 SVC'08 JO13-1 - ESTO JO13-2 08:30 Dekker G.K. 3e kl 4 4 
69909 SEV JO13-1 - SVC'08 JO13-2 11:00  5e kl 3  
78378 Quick Boys JO12-2 - SVC'08 JO12-1 09:45  2e kl 3  
82434 Semper Alt JO11-2 - SVC'08 JO11-1 10:30  1e kl 12  
80481 Forum Sport JO11-4 - SVC'08 JO11-2 13:30  3e kl 8  
88922 Meerburg JO11-5JM - SVC'08 JO11-3 08:30  4e kl 17  
84055 SVC'08 JO10-1 - HVV JO10-1 08:30  1e kl 10 2 
82988 SVC'08 JO10-2 - Wilhelmus JO10-6 08:30  3e kl 10 1 
83368 Forum Sport JO10-6 - SVC'08 JO10-3 12:30  4e kl 5  
88757 SVC'08 JO10-4 - Kagia JO10-1 08:30  4e kl 20 1 
75372 Foreholte JO9-1 - SVC'08 JO9-1 08:30  Hoofdkl H  
76779 Gr.WII VAC JO9-5 - SVC'08 JO9-3 10:30  5e kl I  
85536 FC Lisse JO8-1 - SVC'08 JO8-1 08:45  Hoofdkl G  
89171 SVC'08 JO8-2 - Quick Steps JO8-1 08:30  2e kl F 2 
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Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 10 december 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

86911 SVC'08 JO8-3 - Gr.WII VAC JO8-4 08:30  4e kl C 1 
74373 Zoetermeer JO7-6 - SVC'08 JO7-1 09:45  1e kl 7  
74713 Leidschnvn JO7-3JM - SVC'08 JO7-1 10:05  1e kl 7  
73391 SVC'08 JO7-1 - Zoetermeer JO7-5 10:25  1e kl 7 2 
73465 Forum Sport JO7-1 - SVC'08 JO7-2 09:00  1e kl 6  
73401 SVC'08 JO7-2 - Forum Sport JO7-2 09:20  1e kl 6 5 
73275 Zoetermeer JO7-1 - SVC'08 JO7-2 09:40  1e kl 6  

 

Dames Wedstrijdprogramma zaterdag 10 december 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

12841 DUNO VR1 - SVC'08 VR1 15:30  4e kl 5  
71031 Voorsch.’97 MO17-2 - SVC'08 MO17-1 12:30 Stam J. 1e kl F  
71906 ’s-Gravenz. MO15-3 - SVC'08 MO15-1 10:30  2e kl 5  
72157 SVC'08 MO13-1 - Gr.WII VAC MO13-2 11:45  2e kl 2 3 
88990 SVC'08 MO12-1 - Valken'68 JO12-4 09:45  6e kl 3 1 
72593 SVC'08 MO11-1 - Naaldwijk MO11-1 09:45  1e kl 2 1 
84333 DoCoS JO10-4 - SVC'08 MO10-1 09:45  5e kl 5  
77652 SVC'08 MO9-1 - RVC Celeritas JO9-6 08:30  6e kl A 1 

 
BMT Melis Stokelaan, Den Haag 070-3662167 HVC'10 Rondgang 10, Hoek van Holland 0174-383070 
DoCoS Haagse Schouwweg 10, Leiden 071-5768279 Leidschenveen Poelpolderstraat 25, Den Haag 070-4445071 

DSVP Sportlaan, Pijnacker 015-3694518 Meerburg Hans Eckplein 1, Zoeterwoude 071-5410492 

DUNO Mgr. Nolenslaan 9, Den Haag 070-3685363 Quick Boys Laan van Nieuw Zuid, Katwijk 071-4014132 
FC Lisse Spekkelaan, Lisse 0252-413494 Rijnsb.Boys Noordwijkerweg, Rijnsburg 071-4021506 

FC 's-Gravenzande Kon. Julianaweg 154, 's-Gravenzande 0174-413726 Semper Altius Weidedreef 6, Rijswijk 070-3906074 
Foreholte Sportlaan 1, Voorhout 0252-210751 SEV Sportparkweg 4, Leidschendam 070-3278972 

Forum Sport Prins Bernhardlaan, Voorburg 070-3864302 Voorschoten'97 Weddeloop 6, Voorschoten 071-5614863 

Gr.WII VAC Buurtweg 124, Wassenaar 070-5179083 Zoetermeer Scheglaan 11, Zoetermeer 079-3619218 

 

Jeugd Wedstrijdprogramma maandag 12 december 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

67811 RKAVV JO14-1 - SVC'08 JO14-1 19:00 Belkum H.M. v Hoofdkl B  
 

Dames Wedstrijdprogramma maandag 12 december 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

12702 SVC'08 VR2 - Semper Altius VR1 20:15 Visser S.B. 4e kl 13 2 
 
RKAVV Sportparkweg 4, Leidschendam 070-3277215    

 

Senioren Wedstrijdprogramma woensdag 14 december 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

17260 SVC'08 5 - SJZ 5 20:00 Zaanen W.M. v 7e kl 4 4 
28273 SVC'08 35+1 - Wanica Star 35+4 20:00 Zeeland T. v 1e kl E 1 
28279 SVC'08 35+3 - DSO 35+1 20:00  1e kl A 2 
37068 Den Hoorn O23-1 - SVC'08 O23-1 20:15 A.A. Ghorghy Div 3 C  

 

Jeugd Wedstrijdprogramma woensdag 14 december 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

68713 Nootdorp JO14-2 - SVC'08 JO14-2 18:30  2e kl 2  
 
Den Hoorn Zuidhoornseweg 4, Den Hoorn 015-2614973 Nootdorp de Poort 8, Nootdorp 015-3109726 
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Senioren Wedstrijdprogramma zaterdag 17 december 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

17288 SVC'08 4 - FC 's-Gravenzande 6 13:00  4e kl 3 2 
16475 Koudekerk 5 - SVC'08 5 12:00  7e kl 4  
27823 VUC 35+1 - SVC'08 35+1 14:30  1e kl E  
62720 KMD 35+1 - SVC'08 35+2 12:30 Wilgen W.J.C. v 1e kl 10  
28233 Soccer Boys 35+1 - SVC'08 35+3 12:30 Moerman L.C. 1e kl A  
28282 SVC'08 35+4 - Quick Steps 35+1 15:00 Goor M.L. v 1e kl I 2 
28010 Gr.WII VAC 35+1 - SVC'08 35+5 13:45 Driesche B. vd 1e kl C  

 

Jeugd Wedstrijdprogramma zaterdag 17 december 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

63716 SVC'08 JO19-1 - Die Haghe JO19-1 13:45 Taal N. 3e kl 3 1 
89864 SVC'08 JO16-1 - Concordia JO16-1 10:00   O16 1e 

ronde BE 
2 

Tussenro

nde 

2 
87305 SVC'08 JO14-1 - Wilhelmus JO14-1JM 10:00 Zeeuw A.D. de  O14 2e 

ronde BE 

1 A 

1 
89873 SVC'08 JO14-2 - WIK JO14-1 08:30   O14 1e 

ronde BE 
2 

Tussenro
nde 

2 
68338 Scheven. JO14-2 - SVC'08 JO14-3 09:00  3e kl 4  
89910 RKAVV JO13-5 - SVC'08 JO13-1 10:00 Verhaar M.  O13 1e 

ronde BE 

3 
Tussenro

nde 

 
69468 SVC'08 JO13-2 - RKAVV JO13-4 08:30 Hamers L. 5e kl 3 1 

vriendsch DUNO JO10-2 - SVC'08 JO10-2 10:00     

 
DUNO Mgr. Nolenslaan 9, Den Haag 070-3685363 RKAVV Sportparkweg 4, Leidschendam 070-3277215 
Gr.WII VAC Buurtweg 124, Wassenaar 070-5179083 Scheveningen Houtrustweg 96, Scheveningen 070-3653131 

KMD Heulweg 32A, Wateringen 0174-292191 Soccer Boys Gotzenhainsingel 14, Bleiswijk 010-5215759 

Koudekerk Gruttolaan 13, Koudekerk ad Rijn 071-3413457 VUC Het Kleine Loo 1, Den Haag 070-3858018 

 

Dames Wedstrijdprogramma woensdag 21 december 2022 
Wedstrnr Wedstrijd Aanvang Scheidsrechter Klasse Veld 

12701 SVC'08 VR2 - Hillegersberg VR1 20:00 Zonderop M.N. 4e kl 13 2 
 


