
Verslag KMD 35+2 – SVC’08 35+2 (uitslag 1-5): 
 
Vandaag gelukkig weer een tegenstander die in het rechter rijtje stond. SVC’08 ofwel Scheveningen 
Voetbal Combinatie ontstaan uit een fusie tussen SV’35 en JAC in 2008. Na een toernooi bij RAS in 
augustus dit jaar, wisten we dat zij echt wel konden voetballen, maar je weet het nooit. We hadden 
er in ieder geval zin in. Door een wederom uitgedunde selectie, Mark van 35+1 gevraagd om te 
keepen en dat deed hij met verve, wat heet. Helaas stonden we na 5 minuten wel achter met 0-1, 
maar niet veel later een mooie actie van Alex, die Sander perfect bediende en de gelijke stand op het 
bord zette: 1-1. Wat hadden we dat lang niet meegemaakt. Subliem en mooi man! Je zag aan alles 
dat iedereen er voor bleef gaan en we konden deze gelijke stand heel lang koesteren tot 1 minuut 
voor de rust. Toen verslikte Tikkie Rikkie zich en maakte een onreglementaire overtreding binnen de 
16 en de hierop volgende penalty werd raak ingeschoten, ook al blokte Mark deze wel in 1e instantie. 
Ondanks de vele aanvallen en voorzetten, hadden we deze vrij goed kunnen pareren en zeker in het 
begin hadden we enkele goede kansen gehad en dat gaf ons moed voor de 2e helft. Na de thee (die 
overigens wegens ontbreken denkbeeldig was) verminderde de aanvalsdrift van SVC zeker niet en al 
snel verscheen de 1-3 op het scorebord. Maar toen brak het halfuurtje aan van onze stand-in keeper 
Mark. Hoeveel ballen hij uit het doel heeft weten te werken en de manier waarop, dat valt met geen 
pen te beschrijven: je had er bij moeten zijn. De ene redding was nog mooier dan de andere; een 
vliegende, duikende, springende, stompende, blokkende Mark, hij had werkelijk alles. Dit gaf ons 
genoeg energie en motivatie om door te strijden tot het einde. De tegenstander werd er helemaal 
hopeloos van, wat Mark op veel complimenten kwam te staan. Vijf minuten voor tijd capituleerden 
we en gaven we 2 doelpunten weg, helaas. Maar het gevoel na afloop was alsof we de wedstrijd 
hadden gewonnen, zo gutste de adrenaline nog door ons lijf. Ook SVC fêteerde ons met het sportieve 
spel, maar wat heb je eraan. Toch overheerste het goede gevoel en de positiviteit die de hele 
wedstrijd aanwezig was geweest. Een compliment aan allen, want als je elke week met grote cijfers 
verliest, nou ga er maar eens aanstaan. Na afloop ging de Gijpvogel naar de ongeëvenaarde invaller 
Mark, die de wedstrijd van zijn leven keepte, volgens zeggen pas zijn 3e in 20 jaar? Maar hij heeft dan 
ook een bepaald verleden, o.a. qua waterpolo. Er was dus niet veel nodig voor een goede stemming 
in de kleedkamer en we vierden deze “bijna” overwinning rijkelijk met het gouden vocht en hapjes, 
zoals je van een team in the winning mood mag verwachten. Het was sowieso een grote overwinning 
op onszelf. Wees trots op jezelf, niemand uitgezonderd! Ga zo door! 
 

    


