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Dames, heren, jongens, meisjes, allemaal hartelijk welkom op ons sportcomplex 
‘Nooitgedacht’ voor de derde (thuis)wedstrijd in de zaterdag tweede klasse A, 
seizoen 2022-2023, tussen SV Marken en SV Zandvoort. Het seizoen is 
ondertussen vier wedstrijden onderweg. SV Marken staat helaas nog steeds op 
de hatelijke nul wat het behaalde aantal punten betreft. Tot op heden wil het dus 
nog niet echt lukken voor de jonge brigade van trainers Ron van der Velde en 
Martin Boes. Vier keer ging SV Marken ook vrij hard onderuit. Een enigszins 
verzachtende omstandigheid zou kunnen zijn dat de ploegen die ‘we’ tot op 
heden tegenkwamen op voorhand bij de betere ploegen uit de Tweede Klasse A 
kunnen worden gerekend. Na later bleek is DVVA kort voor het einde van de 
laatste ‘transferperiode’ behoorlijk versterkt met een aantal spelers dat overkwam 
van hoofdklasser Swift. ASV Arsenal is sowieso een sterke ploeg in deze klasse. 
Vorig seizoen was Arsenal een van de weinigen die nog een beetje in het spoor 
van HBOK en Waterwijk kon blijven. AFC hoort in feite niet in deze klasse thuis 
en degradeerde vorig seizoen ongelukkig. EVC was twee weken geleden wel een 
fikse domper, zeker de cijfers waarmee werd verloren. Excuses zat dus, maar de 
keiharde realiteit is wel dat SV Marken puntloos onderaan staat en daar moet wel 
wat aan gedaan worden en snel ook. In de thuiswedstrijd tegen AFC, drie weken 
terug, speelde SV Marken prima tegen een ploeg die op zich wel beter was. Tot 
diep in de tweede helft zat er meer in dan een nederlaag. Dat het uiteindelijk liefst 
0-4 werd was geflatteerd en zeker iets wat ons team niet verdiende die dag. Maar 
goed, de cijfers stonden wel op het wedstrijdformulier en in de kranten… Twee 
weken geleden speelde SV Marken bij EVC dat vorig seizoen promoveerde uit 
de derde klasse. EVC heeft een aantal jaar geleden besloten om het bij spelers 
uit het eigen ‘dorp’ te houden. Precies was SV Marken momenteel ook doet. De 
Edammers laten zien waar dit toe kan leiden, getuige de promotie vorig seizoen 
en de tot nu toe prima prestaties dit seizoen. Op voorhand was SV Marken 
gehandicapt door het ontbreken van een aantal spelers, om verschillende 
redenen. Helaas werd het een zware 6-0 nederlaag, met vier goals in een kwartier 
tijd. Snel vergeten maar en alle aandacht op de wedstrijd van vandaag tegen SV 
Zandvoort. Meestal zijn wedstrijden tussen SV Marken en SV Zandvoort het 
aankijken meer dan waard. Vorig jaar was de thuiswedstrijd tegen de ploeg uit de 
badplaats aan de Noordzee zelfs pure reclame voor het amateurvoetbal. Toen 
de stofwolken waren opgetrokken stond er 3-3 op het scorebord, een score die 
aan beide kanten best nog hoger had kunnen uitvallen. SV Marken heeft het nooit 
echt makkelijk tegen SV Zandvoort, iets wat het vandaag waarschijnlijk ook niet 
zal worden. De geelblauwe brigade van trainer Ted Saunier is de competitie 
prima begonnen, getuige de zeven punten uit de eerste drie wedstrijden. Laten 
we hopen dat die reeks vandaag doorbroken wordt en dat SV Marken aan de 
andere kant de negatieve reeks doorbreekt! Volgende week, 5 november, is SV 
Marken vrij vanwege het oneven aantal teams in de tweede klasse A. De week 
nadien, we hebben het dan over 12 november, speelt SV Marken thuis tegen FC 
Weesp, kick-off 14:30 uur. SV Marken 2 komt dit seizoen voetballend goed voor 
de dag. Het veldspel is zonder meer van aanvaardbaar niveau, alleen de beloning 
in de vorm van punten blijft wat achter. Hopelijk kan de ploeg van Jaap Boes en 
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Gertjan Peter Kamstra hier vandaag verandering in brengen tegen ZCFC 2. 
Verder wensen wij alle Marker ploegen die vandaag in actie komen heel veel 
succes. Prettige wedstrijd! 
Alle uitslagen in de Tweede Klasse A, seizoen 2022 – 2023 

 
Topscorers Tweede Klasse A, seizoen 2022 – 2023 
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Stand in de Tweede Klasse A, per 15 oktober 2022 

 
 

Programma vandaag, 29 oktober 2022:    Rust  Eind 
14:30  SV Marken – SV Zandvoort     (  -  )     -  
14:30  Zwaluwen’30 – ASV Arsenal     (  -  )     -   
14:30  OSV – AFC            (  -  )     - 
14:30  AMVJ – DVVA       (  -  )     - 
15:00  Jong Holland – Koninklijke HFC    (  -  )     - 
15:00  DWS – EVC       (  -  )     - 
 
FC Weesp is vrij vandaag 
 
Programma volgende week, 5 november 2022: 
14:30  ASV Arsenal – AMVJ  
14:30  DVVA – Jong Holland  
14:30  SV Zandvoort – DWS     
15:00  AFC – Zwaluwen’30  
15:00  Koninklijke HFC – FC Weesp   
15:00  EVC – OSV 
 
SV Marken is vrij volgende week 
 
Topscorers SV Marken 
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Selectie SV MARKEN 
_ Arno Boes 
_ Guido Boes 
_ Youran Burggraaf 
_ Lloyd Dielingen (K) 
_ Steven Giele (K) 
_ Kevin Giele 
_ Roy Honingh 
_ Tijs Klaver 
_ Jorrit Korstman (K) 
_ Job Peereboom 
_ Sebastiaan Peereboom 
_ Mick Roos 
_ Bart Schipper 
_ Daniel Schipper 
_ Viggo Teerhuis 
_ Wesley Uithuisje (K) 
_ Melvin Uithuisje 
_ Niels van Veen 
_ Luke de Waart 
_ Dominic Zeeman 
_ Ricardo Zeeman 
_ Danny Zondervan 
_ Timo Zondervan 

 

 
Trainer:   Ron van der Velde 
Assistent-trainer:  Martin Boes 
Teammanager:  Stephan Plat 
Keeperstrainer:  Cornelis Teerhuis 
Verzorger:    Cor Sarton 
Materiaalman:   Dennis Commandeur 
 
Arbitraal trio: 
Scheidsrechter:  H. (Gert) van den Broek uit Blaricum 
Assistenten:  Stephan Plat (SV Marken) 

Clemens Groot (SV Zandvoort) 
 

Het is door de KNVB verboden om consumpties in glas, fles of blik langs de lijn te 
consumeren. Indien u buiten de kantine iets dat in glas, fles of blik verpakt is wilt 
nuttigen, dan kunt u de inhoud daarvan overgieten in daarvoor bij de uitgang van 
de kantine geplaatste plastic bekers. Dit mag dan alleen op het beun genuttigd 
worden! De KNVB let zeer streng op de naleving van deze regel en kan in het 
uiterste geval zelfs punten in mindering brengen. SV Marken vraagt u dus met 
klem zich te houden aan deze regel.  

DUPEER UW CLUB SVP NIET! 
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Selectie SV ZANDVOORT 
_ Sofyan Abarkan 
_ Milan Berck Beelenkamp 
_ Nigel Berg 
_ Rico van den Burg 
_ Nigel Castien 
_ Salim Fertout 
_ Jelle de Haan 
_ Jesse de Haan 
_ Daan Kerkman (K) 
_ Dani Kirchhoff 
_ Dylan Kreuger 
_ Raymon Lagerburg 
_ Koen Michielsen 
_ Mohamed el Motaouakkil 
_ Thijn Post 
_ Jeffrey Sam-Sin 
_ Justin Seitz (K) 
_ Kas de Vries 
_ Bud Water 
 

 

 
Hoofdtrainer:   Ted Saunier 
Assistent-trainer:   Abrahim el Bakkali 
Assistent-trainer:   Clemens Groot 
Teammanager:   Marcel van den Burg 
Teammanager:   Tom Loos 
Verzorger:    Willem Hoppe 
 

Na elke thuiswedstrijd van SV Marken 1 wordt de  
SV Marken man van de wedstrijd bekend gemaakt. 

De man van de wedstrijd ontvangt een bon van  
Taverne De Visscher 

Havenbuurt 22; 1156 AM; Marken; Telefoon: 0299 - 601304 
Email: info@tavernevisscher.nl; Internet: http://tavernevisscher.nl 

en een bos bloemen van Bloematelier Roos, 
Noordeinde 6; 1141 AM; Monnickendam; 

Telefoon 0299 651551/ 397744 / 06 2034 4014 
e-mail:  info@bloematelierroos.nl; internet: https://www.bloematelierroos.nl 

http://www.bloematelierroos.nl/312359/informatie-contact
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Pupil van de week 
Hallo iedereen! Mijn naam is 
Nigel Schipper. Ik ben geboren 
op 22 mei 2014 en ik ben acht 
jaar oud.  Ik woon aan de 
Duikjes op Marken, samen met 
mijn vader Patrick, mijn moeder 
Wendy en mijn zusje Fayen, zij 
voetbalt bij de mini’s.  
Ik zit nu voor het derde jaar op 
voetbal, het leukste vind ik 
winnen!! Ik speel in SV Marken 
JO9-1JM en sta in de spits. Ik 
scoor regelmatig en mijn 
penalty gaat er ook vaak in. 
Mijn trainers zijn Berry Groot, 
Vincent Loer en Chiel Stad. Ik 
vind ze heel leuk maar af en toe 
ook een beetje streng. Wij 
trainen op dinsdag en 
donderdag.   

Ik vind het partijtje spelen het leukste. Ik ben goed in dribbelen maar vind schieten 
nog wat moeilijk.  
Mijn favoriete clubs zijn Ajax en SV Marken 1 . Tijs Klaver is de enige speler die 
ik ken. Mijn favoriete spelers zijn Dušan Tadić van Ajax en Tijs Klaver van SV 
Marken. Heel soms voetbal ik thuis.  
Ik zit op Basisschool de Rietlanden in groep 5. Meester Steyn en Juf Lisanne zijn 
mijn leerkrachten. Ik vind school meestal wel leuk, nieuwsbegrippen vind ik het 
leukste.   
Mijn hobby’s zijn gamen en spelen met mijn vrienden.  
Op tv vind ik kijken naar Formule 1 het leukste, het nieuws vind ik saai.  
Ik hou van katten maar heb zelf helaas geen huisdieren meer.   
Mijn lievelingseten is patat met een kroket, spruitjes vind ik niet lekker. 
Ik hou van Top 40 muziek. Wat ik later wil worden weet ik nog niet.   
Wat ik nog wil zeggen tegen de spelers/trainers en toeschouwers die er vandaag 
zijn: Veel plezier vandaag en hopelijk blijven de 3 punten op Marken.  
 
Groetjes van Nigel  
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SV Marken 2 
Stand reserve tweede klasse B, najaar per 24 oktober 2022:  

 
Programma vandaag, 29 oktober 2022:  
11:45  SV Marken 2 – ZCFC 2     ……………….. 
12:00  OSV 2 – EVC 2        ……………….. 
12:30  HBOK 2 – TOS Actief 2     ……………….. 
12:30  DVVA – Geuzen Middenmeer 2    ……………….. 
13:00  ASV Arsenal 3 – Zeeburgia 3    ……………….. 
13:00  Atletico Club Amsterdam 2 – WV-HEDW 5  ……………….. 
 
SV Marken VR1 
Stand vierde klasse 26 – najaar, per 25 oktober 2022: 

 
Programma vandaag, 29 oktober 2022:  
11:30  ASV De Dijk VR1 – Geuzen Middenmeer VR1 ……………….. 
12:15  SV Ouderkerk VR2 – SV Marken VR1   ……………….. 
12:15  TOS-Actief VR1 – Swift VR2     ……………….. 
13:15  Zeeburgia VR1 – DVVA VR5    ……………….. 
14:00  Geuzen Middenmeer VR2 – DEVO’58 VR2   ……………….. 
16:45  WV-HEDW VR3 – SV De Meer VR2   ……………….. 
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SV Marken Nieuws 

MESV Marken Kerstverloting 2022 
De kerstverloting zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 16 december 2022. Door 
middel van de bekende loten, die fysiek langs de deuren en in de kantine zullen 
worden verkocht, maakt u weer kans op schitterende prijzen. Tevens kunt u door 
middel van het bancair overmaken van het bedrag dat u aan loten wilt kopen aan 
loten komen. Meer info staat in het inlegvel dat deze week in het Streekblad is 
toegevoegd. De verloting zelf zal in nauwe samenwerking met MES Marken 
worden verricht. Een en ander is live te volgen in een avondvullende, gezellige 
uitzending via het YouTube kanaal van MES Marken. Naast de verloting zelf, 
onder meer uitgevoerd door charmante spelers / speelsters van SV Marken JO19 
en SV Marken MO20, zal er weer een ‘mistery guest’ zijn en tevens zal er een 
drietal bingo’s gespeeld worden.  
Sint Maarten Pubquiz 
Door een dubbeling op de Marker agenda kan de pubquiz niet plaatsvinden op 
12 november, zoals gepland. Er is daarom besloten de pubquiz een week te 
vervroegen naar 5 november, aanvang 20:00 uur. De pubquiz zal weer vele 
vragen hebben, van allerlei categorieën (echt niet alleen sport of voetbal, maar 
voor elk wat wils). We hopen op grote belangstelling en veel deelnemende teams. 
De teams die oorspronkelijk mee zouden doen hebben inmiddels een uitnodiging 
gehad. Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar info@svmarken.nl onder 
vermelding van pubquiz 5 november 2022. NB, de pubquiz gaat alleen door bij 
voldoende belangstelling. Tot op heden loopt het helaas bepaald nog geen storm 
met aanmeldingen. De hoop is dus gevestigd op meer aanmeldingen. Het zou 
jammer zijn als het hierdoor niet door gaat, want in dit geval geldt wel dat uitstel 
afstel betekent. 
Bouwen bij SV Marken 
Afgelopen woensdag, 25 oktober 2022, is de oplevering van het nieuwe B-veld 
geweest. Sinds ruim anderhalf jaar is er een ware metamorfose geweest achter 
de kantine. Waar eerst het ‘Meertje’ lag, ligt nu een prachtig nieuw 
natuurgrasveld, inclusief beregeningsinstallatie, dat voldoet aan alle eisen van de 
KNVB. Formeel kan er ook op gespeeld worden, echter het gras heeft volgens 
deskundigen nog onvoldoende tijd gehad om te wortelen. Om die reden wordt 
nog gewacht met het bespelen van dit veld. Vandaar ook nog steeds het 
vriendelijke doch dringende verzoek dit veld niet te betreden. Bovendien ligt het 
‘oude’, huidige B-veld er prima bij en wordt zolang gebruikt als tweede speelveld 
van SV Marken. Wat wel een grote rol speelt is wanneer de eerste 
werkzaamheden voor de huizenbouw zullen gaan beginnen. Deze 
werkzaamheden zijn voorlopig geotechnisch van aard (grondophogingen et 
cetera), maar betekent wel dat hierdoor het nieuwe veld in gebruik moet worden 
genomen. Voorlopig staan deze werkzaamheden gepland voor Q2 in 2023, maar 
dat is een ruim begrip. Het kan in april zijn, maar ook in juni. Dit staat nog in de 
sterren geschreven. 

mailto:info@svmarken.nl

