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PRESENTATIEGIDS SVC’08

Mede mogelijk gemaakt door:
AA-Drink Jeugd zeilschool
Aalsmeers Bloemenhuis K.B.M. B.V.
Administratie- en belastingadviesbureau Overduin & Kreft K.J.D. Bouwpartners 
Alba Belettering Klink Bakkerij
Albatros Eetcafé Knoester & Kuit Advocaten & Procureurs
Ana & Hein Kruize Makelaars in Assurantiën B.V.
Autex Chemie Lee’s Garden
B. Jongmans Loodgietersbedrijf Den Heijer & Pronk
Banketbakkerij P. Bergenhenegouwen MaCo Computerservice
Beltona sports B.V. Meeuwisse Nederland B.V
Berk Accountants en Belastingadviseurs Mevers sport
Binnen Grand Café Nolet Advocaten
Bloemen Kiosk George Oele Herenmode
Body Basics Healthclub Onderhoudsbedrijf P. Pronk
BP Selfservice P.J. van Duijne
Het Broekenhuis Philippo verkeersschool
Brouw Café Prins Willem Makelaardij
Brunotti Beach house Reaal verzekeringen
Café Banka Rederij Groen
Café De Renbaan Restaurant De Dis
Café Groningen Robert van der Zwan Makelaardij
De drie kruikjes Robsan Schoonmaakbedrijf 
De Hypotheekshop Simonis Vishandel
De Lens Optiek Slagerij Gerard Paalvast 
De Scheveningse Courant Star Cooling
De Veiling Starco B.V.
Drukkerij Aktief B.V. Stokvis Rolluiken en Winkelpuien
Eijgendaal & v. Romondt B.V. Strandclub WIJ
Electr. Bedrijf Kuyvenhoven B.V. Studio Specials
Ellens & Lentze Notariskantoor Teleconsument inktvulstation
Free Kick  Timmerbedrijf De Jong
Gastheren Catering Van Laar Belastingadviseur
GeldXpert Scheveningen Van Laar Verf en Behang
Glashandel Piket Van Leeuwen Centrale Verwarming
Grand Café Zarautz Verhuisbedrijf N.J. v/d Pot & Zn.
Grand café restaurant Westenwind Vestia Den Haag-Scheveningen
Groen Advies Vliko B.V.
Haags Amateurvoetbal Vloerenstudio Katwijk
HAC Wassenaar Snacks
Het Kaashuis Nauta William Batenburg Installatiebedrijf
Hotel Gevers Wim Mos Wonen
H&W Makelaars Wimsfeestpakketten.nl en Wimsspeelgoed.nl
InTension Healthclub Scheveningen Zuurmond Woninginrichting
Jagdewsing (Fysio-Consult) 

Bestuur:
Voorzitter: Piet Overduin Tel. 070 - 3540474 06 - 55786549
Lid algemeen/vicevoorzitter: Jaap Lolkema Tel. 070 - 5112485 06 - 29542641
Secretaris: Piet Visser Tel. 070 - 3546644 06 - 21577958
Penningmeester: Martin den Dulk Tel. 070 - 3461555 06 - 49724026
Jeugdvoorzitter:  Cor Mooijman Tel. 070 - 3521060 06 - 21253375

Bezoek adres:
Oostersportpark
Waalsdorperlaan 1AB
(Van Brienenlaan)
2244 BL Wassenaar 
Telefoon: 070 - 324 24 22
E-mail: secretaris@svc08

Uitgave:
PR-commissie SVC’08

Teksten:
Mirjam Mos

Fotografi e:
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We staan aan de start van het eerste seizoen voor de 
voetbalclub SVC’08! Daar is veel aan vooraf gegaan. 
Maar nu is het zover. Het voorwoord voor deze pre-
sentatiegids schrijvend, weet ik eigenlijk niet waar ik 
mee zal starten. Zal ik dit voorwoord starten met een 
terugblik op het afgelopen jaar? Of met de prachtige 
plannen voor ons nieuwe clubgebouw? Of met het 
benoemen van al het werk dat het afgelopen half jaar 
is verricht? Of zal ik starten met het noemen van de in-
spanningen van al die vrijwilligers die SVC’08 helpen 
nu al een bijzondere club te zijn? Of zal ik eerst iets 
zeggen over de aanleg van onze twee nieuwe kunst-
grasvelden? Of …? Ja, zo kan ik wel even doorgaan. 
Want SVC’08 is een club die bruist van energie. Er is 
veel werk verzet en er zijn nog veel initiatieven gaande.

Maar het belangrijkste is toch dat er wordt gevoetbald. 
Wanneer je op een willekeurige trainingsavond de vel-
den van SVC’08 opstapt, is dat het eerste wat opvalt: al 
die spelersgroepen die aan het trainen zijn. Het balletje 
rolt weer! En daar doen we het toch allemaal voor. 
Daarom wil ik als voorzitter dit ook als belangrijkste 
benadrukken. Meer dan 800 leden telt SVC’08! 

Wanneer ik op zo’n trainingsavond in de kantine ben, 
zie ik al die spelers bezig. Daarna zie ik ze dan moe 
maar voldaan van het veld stappen en in de kantine ge-
zellig nog wat drinken. Dat maakt ons trots! Natuurlijk 
zullen er heus nog tegenslagen komen. Maar we zullen 
ons daardoor niet uit het veld laten slaan. Integendeel! 
De inzet en samenwerking die we met elkaar de afgelo-
pen maanden hebben laten zien, geeft alleen maar ver-
trouwen dat er met SVC’08 ook iets moois is ontstaan.

Een speciaal woord van dank wil ik juist op deze plaats 
ook richten aan onze sponsoren. Uw steun is onont-
beerlijk. We zijn blij dat we de twee hoofdsponsoren 
van de vorige clubs, Groen en Van Laar, konden behou-
den. We zijn ook blij dat het gelukt is een aantal nieuwe 
sponsors aan ons te binden. Door onze sponsoren kun-
nen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Tenslotte wil ik spelers, trainers, begeleiders en ieder-
een die met SVC’08 is betrokken een sportief seizoen 
toewensen!

Piet Overduin, Voorzitter SVC’08 a.i.

Voorwoord
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‘Een
vereniging 
die het 
hele jaar 
door
actief is’

‘Een grote vereniging met voor iedereen 
een geschikte plek’

Een fusieproces is niet altijd 
even makkelijk. Volgens de 
KNVB eindig je altijd met 
minder leden, zij houden de 
formule 1 + 1 = 1 ½ aan. 
SVC ’08 mag met trots een 
uitzondering op deze regel 
zijn. Eén plus één is in dit geval 
al twee en wordt misschien 
zelfs drie. Met een club ruim 
800 leden, kunnen zij zich nu 
de grootste zaterdagvoetbal 
vereniging in Haaglanden 
en omstreken noemen. 
Voorzitter Piet Overduin en 
vicevoorzitter Jaap Lolkema 
hebben hierin een grote rol 
gespeeld. 

De laatste maanden hebben 
Overduin en Lolkema zich hard 
gemaakt om de fusie tot een 
succes te maken. Zij konden 
dat natuurlijk niet alleen; buiten 
de vaste bezetting van de Fusie 
Begeleidingscommissie, werden 
ze daarbij ondersteund door totaal 
zo’n honderd vrijwilligers, ver-
deeld over diverse werkgroepen. 
Er waren onder andere werkgroe-
pen rondom de bouw, identiteit, 

jeugd en kantine van de nieuwe 
club. Met zijn allen wilden ze een 
succes van de fusie maken en tot 
nu toe niet zonder resultaat. Als 
zelfs de KNVB complimenten 
geeft, mag je daar best trots op 
zijn. Maar hoe nu verder?

Moeilijke start
Het fusieproces was natuurlijk 
niet alleen rozengeur en mane-
schijn. JAC moest weg en de ge-

meente wilde daar wat tegenover 
zetten. Met buurman SV’35 over 
een fusie praten was een logische 
stap. Bij SV’35 lag het gevoelig, 
omdat een fusie voor hen nog 
niet nodig was, maar ook voor 
JAC-leden was het niet vanzelf-
sprekend. Veel mensen van JAC 
en van SV’35 waren bang dat 
de identiteit van de eigen club 
verloren zou gaan. ‘Hun’ clubje 
kon toch niet samengaan met de 
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overkant? Overduin en Lolkema 
begrijpen dit als geen ander. 
Overduin was immers al 33 jaar 
actief lid van SV’35 en Lolkema 
al 44 jaar actief lid van JAC. 
“Toch kwamen we al snel tot de 
conclusie dat je verder moet. Het 
waren nu nog gezonde clubs, 
maar hoe zou je over een paar 
jaar zitten?”, zeggen beide man-
nen. De gemeente wilde er nu 
wat tegenover stellen, over een 

paar jaar waarschijnlijk niet meer. 
Bovendien is de achtergrond van 
de leden van beide clubs verge-
lijkbaar en veel mensen kennen 
elkaar al.

Succesvolle fusie
Toen na een moeizame start, de 
fusie  eenmaal een feit was, is 
er met een goede structuur en 
veel enthousiasme gewerkt aan 
de nieuwe club. Het bestuur lijkt 

weinig privéleven over te houden. 
Naast de fusie runt Overduin 
een administratie en belasting-
advieskantoor en Lolkema werkt 
full time in de automatisering bij 
ING. Toch weerhield dit ze er 
niet van er alles aan te doen om 
de fusie voor iedereen zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Ze 
zijn met ‘tegenstanders’ gaan pra-
ten en hebben heel wat potentiële 
weglopers weten te behouden. 

Daarnaast hebben de meeste 
werkgroepen zich tot commissies 
in SVC’08 ontwikkeld, waarmee 
een stevige verenigingstructuur 
ontstaan is. Ook in gesprekken 
met de gemeente vormden beide 
verenigingen al snel één front en 
hebben zij het maximale boven 
weten te krijgen. Zo is er geld be-
schikbaar gesteld voor kunstgras-
velden, verlichting en een hele 
nieuwe accommodatie. “Door de 
kunstgrasvelden en verlichting 
bied je spelers de mogelijkheid 
om ook in de winter door te 
spelen/trainen, voor diegene die 
dat willen. Een vereniging die het 
hele jaar door actief is, daar gaan 
we voor” zegt Overduin.

Familiegevoel
Over zo’n twee jaar hoopt SVC 
’08 de nieuwe accommodatie te 
kunnen betrekken. Lolkema heeft 
er in ieder geval al erg veel zin 
in. “We willen er voorlopig voor 
zorgen dat iedereen met plezier 
naar de club komt, ook tegenstan-
ders. De komende tijd zal het nog 
best lastig en rommelig zijn nu 
het nieuwe gebouw er nog niet is, 
maar de nieuwe locatie is echt de 
moeite waard om te blijven.” Ook 
Overduin is hiervan overtuigd. 
“Naast de velden en de accom-
modatie bieden we de eerste drie 
teams en de A1 alles qua spullen, 
van tenue tot trainingspak tot en 
met regenjack.” 
Doordat SVC’08 een grote 
vereniging is, is er ook meer 
mogelijk. “Zo kun je iemand een 
plek geven in een selectieteam 
waar het meer om prestatie gaat 
of iemand in een lager team laten 
spelen, waar meer ruimte voor 
recreatie is. We willen een vereni-
ging worden met een hecht
familiegevoel”, zegt Overduin. 
Een vereniging waar voor 
iedereen een plekje is, het hele 
jaar door en binnenkort ook nog 
met een mooie, nieuwe accom-
modatie.

PRESENTATIEGIDS SVC’08

Piet Overduin en Jaap Lolkema
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Piet van Duijn
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‘Je moet
er met zijn
allen wat 
moois van 
maken’

‘Een goede trainer staat
tussen de groep en op de juiste
momenten daarboven’

SVC ’08 heeft een nieuwe 
aanwinst op trainersgebied. 
Piet van Duijn, vorig 
seizoen nog hoofdtrainer 
van hoofdklasser Katwijk, is 
aangetrokken als de nieuwe 
selectietrainer. Hij heeft 
de zware taak op zich om 
van twee voormalige clubs 
één selectie te maken. 
Voorlopig is zijn doel om 
een stabiele tweede klasser 
te worden.

Van Duijn heeft ooit zelf als spe-
ler bij Katwijk in de hoofdklasse 
gespeeld. Toen zijn hoogtijdagen 
als speler voorbij waren, besloot 
hij zijn ambitie te verwezenlijken 
om trainer te worden. Hij werd 
jeugdtrainer bij Katwijk. Daarna 
passeerden Valken ’68 en as-
sistent trainer bij de selectie van 
Katwijk de revue van Van Duijn 
voor hij hoofdtrainer werd. 

Enthousiast
Het lijkt een stap terug om nu de 
selectie van een tweede klasser 
te gaan trainen, maar dat is het 
voor Van Duijn niet. Het is voor 
hem een nieuwe uitdaging om 
bij de nieuwe fusieclub trainer te 
zijn. Het enthousiasme waarmee 
iedereen aan de fusie werkt, sprak 
hem meteen aan. “Zelfs in de 
vakantietijd waren ze al bezig om 
er met zijn allen wat moois van te 
maken. Iedereen wil op een leuke 
manier het beste voor de club. 
Daar had ik meteen een goed 
gevoel bij.” 

Selectie
Van Duijn begint de selectie met 
34 spelers. Hij kijkt hierbij niet 
naar waar ze vandaan komen, 
maar puur naar de kwaliteit. “Ik 

sta er nieuw in, ik geef beide 
clubs een kans door met zoveel 
spelers in de selectie te gaan trai-
nen. De kwaliteit komt vanzelf 
boven drijven. Natuurlijk telt 
het sentiment, maar uiteindelijk 
gaat het om het resultaat en dat 
willen we met de beste spelers.” 
Toch verwacht hij niet dat alleen 
spelers van een club in het eerste 
elftal zullen spelen. “Beide clubs 
hebben voldoende potentieel om 
spelers voor het eerste te kunnen 
leveren.” Presteren is belangrijk 
volgens Van Duijn, maar er moet 
ook tijd zijn voor ontspanning. 
“Het is belangrijk dat spelers daar 
de juiste weg in weten te vinden.”

Staf
Het clubgevoel speelt een belang-
rijke rol bij Van Duijn. “Het is 
goed om samen ergens naar toe 
te werken.” Hij is erg blij met 
de staf om hem heen. Een goede 
onderlinge samenwerking is erg 
belangrijk volgens de trainer. “Je 
moet het toch met elkaar doen.” 
De kwaliteiten van de spelers zijn 
bepalend voor welk systeem de 
selectie gaat spelen. “Als we daar 
iets meer duidelijkheid in hebben, 
kunnen we aan automatisme gaan 
werken. Steeds vanuit een goede 
veldbezetting en dan moeten 
de individuele kwaliteiten het 
verschil maken. 
Trainer Guus Hiddink is een 
voorbeeld voor hem. Volgens 
Van Duijn is het een fantasti-
sche trainer. “Hij heeft wereld-
wijd respect afgedwongen met 
verschillende “voetbal” culturen. 
Als er problemen zijn, lost hij dat 
intern op, hij straalt rust uit en hij 
is tactisch enorm goed.” Hiddink 
weet volgens Van Duijn altijd 
de juiste mensen om hem heen 
te creëren. Hij schroomt niet om 

goede spelers thuis te laten, zoals 
bij Rusland. “Een goede trainer 
staat tussen de groep en op de 
juiste momenten daarboven, dit 
gaat wel in combinatie met goede 
prestaties.”

Eigen identiteit
De trainer heeft niet alleen plan-
nen met het eerste. Hij vindt de 
hele selectie belangrijk. Je kan 
immers ook doorgroeien van het 
tweede naar het eerste. Je staat 
met elkaar op het trainingsveld. 
Daarnaast wil hij ook de jeugd 
in de gaten houden. “We gaan in 
ieder geval een elftal onder de 23 
samenstellen en wellicht kunnen 
we kijken of er bijvoorbeeld na 
de winterstop al talentvolle spe-
lers uit de A1 mee kunnen trainen 
met de selectie om ervaring op te 
doen.” 
Met Valken ’68 is Van Duijn in 
de derde klasse begonnen en toen 
hij na vier jaar wegging, speelden 
ze eerste klasse. Van Duijn hoopt 
het met SVC ’08 ook ver te 
schoppen, maar op dit moment 
is zijn hoofddoel om een stabiele 
tweede klasser te worden met een 
eigen identiteit. 
Vooral dat laatste is ook belang-
rijk volgens Van Duijn. “Het zal 
de komende tijd door de fusie 
en tijdelijke locatie misschien 
nog een beetje rommelig zijn, 
maar we hebben wat om naar uit 
te kijken. En wie weet wat een 
nieuwe accommodatie nog meer 
voor nieuws brengt.” 
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De begeleiding

De aanval

De keepers

Het middenveld

De verdediging

Boven v.l.n.r.: Dick Dijkhuizen, Gerrit Mooijman, Bob Leenen,
Henk Beekhuizen, Hans Prins, Jochem Verbaan
Onder v.l.n.r.: Peter Groen, Patrick Janssen, Piet van Duijne,
Dennis de Lima, Ton Donners, Maurice Oosterbaan

Boven v.l.n.r.: Jeffrey v/dr Meer, Stefan Pronk, Mike Roos,
Steve de Ruiter, Marco de Haan
Onder v.l.n.r.: Sven Smit, Tim de Jong, H3isham à Hisham, Peter Mos, 
Wesley Pegram

Boven v.l.n.r.: Dominique Minnaar, Patrick Boutier, Danny Krens, 
Michael Stierman
Onder v.l.n.r.: Jasper Spaans, Peter James, Nick Grootveld,
Felix Albers

Boven v.l.n.r.: Koen van Es,
Roel Remmerswaal
Onder v.l.n.r.: Nicky Turfboer, 
Albert Roos

Boven v.l.n.r.: Ronald Vrolijk, Thomas Luijtenaar, Justin Koks,
Mart de Jong, Marco Vredenbrecht, Ferry Overduin, Daniel Atzei
Onder v.l.n.r.: Bram Wooning, Erwin Mooijman, Nick Schoenmaker, 
Alex v. Mosel, Marthijn van der Pot, Chris Spaans

PRESENTATIEGIDS SVC’08
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De uitspraak ‘wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst’ 
van jeugdvoorzitter Cor 
Mooijman, moet SVC’08 
nu gaan waarmaken. De 
uitspraak wordt door 
menigeen met regelmaat 
gebruikt (woorden) maar 
moet ook daadwerkelijk 
in de praktijk gebracht 
worden (daden). SVC’08 
kan met ruim 17 jeugdteams 
de jeugd nog meer bieden 
en zich sportief gezien 
op meerdere niveaus met 
andere clubs meten. Een 
jeugdlid kan kiezen of hij 
voornamelijk voor recreatie 
of prestatie gaat. Het gaat 
bij de jeugd allereerst om 
plezier en sportiviteit. “Maar 
het is goed dat we dat ook 
in combinatie met prestatie 
aan kunnen bieden”, zegt 
Mooijman. 

toeval dat SV’35 en JAC juist bij 
de jeugd al samen een geschiede-
nis hebben. Jaarlijks werd het 
D-jeugdtoernooi georganiseerd, 
waarbij zo’n 25 clubs uit heel 
Nederland kwamen. “Een parade-

paardje van de samenwerking dat 
we zeker gaan voortzetten” zegt 
Mooijman. SVC’08 wil dit zo 
mogelijk nog breder aanpakken. 
Misschien wel voor meerdere 
teams en voor nog meer clubs uit 
Scheveningen, Nederland en wel-
licht zelfs internationaal. 

Stabiliteit
Wat Mooijman betreft ligt de 
prioriteit de komende twee jaar 
bij een stabiele jeugdafdeling. 
Er moet een bepaalde structuur 
komen in de opbouw van de 
jeugdteams, dan is er stabiliteit. 
Hij wil dat er een goede organisa-
tie staat (voldoende en kwalitatief 
goede trainers en leiders, zodat 
je wegvallers goed kunt opvan-
gen. Datzelfde geldt voor de 
jeugdcommissieleden. Daarbij is 
het de bedoeling dat (potentiële) 
SVC’08 trainers een trainings-
cursus kunnen volgen waardoor 
er op termijn met voornamelijk 
gecertifi ceerde/gediplomeerde 
trainers gewerkt gaat worden. 
SVC’08 heeft door de fusie 
nauwelijks of geen jeugdverlies 
geleden, dus voor de jeugdteams 
geldt ook 1 + 1 = zeker een dikke 
2. Daarbij zijn de meeste teams 
ook kwantitatief wat ruimer 
bezet zodat mogelijk onverhoopt 
ledenverlies niet direct leidt tot 
het verlies van complete teams. 
Dat is al een positieve start. 

Mooijman wil dat de jeugdleden 
zo snel mogelijk integreren. “De 
klik is er al, want het zijn veelal 
bekenden uit een vergelijkbaar 
nest. De culturen zijn in grote 
lijnen hetzelfde.” Het is geen 

‘Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst’

>>
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Mooijman wil naast het inte-
greren en de stabiliteit ervoor 
zorgen dat SVC’08 een positieve 
uitstraling en herkenbaarheid naar 
buiten toe heeft. Daarbij hoort 
de jeugd zich netjes en correct te 
gedragen, eigenlijk volgens de 
normaal geldende gedragsregels. 

Integreren
Mooijman is zelf ooit ook in de 
jeugd met voetballen begonnen. 
Vanaf zijn tiende speelde hij 
bij SV’35 voornamelijk in de 
achterhoede. Tot zijn 33e heeft 
hij gevoetbald en altijd bij SV’35. 
Eén keer werd hij gevraagd door 
een andere club, waarop hij 
antwoordde, ‘hoe komen jullie 
daar nu bij, ik hoor hier gewoon 
thuis?’ De fusie was voor hem 
dus zeker gevoelsmatig in eerste 
instantie ook niet gemakkelijk. 
“Maar al overwegend kwam ik 
voor mezelf tot de conclusie dat 
je uiteindelijk toch met gezond 

verstand de realiteit zoveel mo-
gelijk moet benaderen. Je moet 
als voetbalclub zien te overleven. 
Deze tijd vraagt sterke clubs. De 
voordelen van de fusie zijn veel 
groter dan de nadelen.” 

Normen en waarden
Als voetbalclub heb je ook een 
bepaalde opvoedplicht, waar 
SVC’08 rekening mee wil 
houden. In het beleidsplan zijn 
daarom bepaalde gedragsregels 
opgesteld waar iedereen, de jeugd 
en ook de ouders zich aan horen 
te houden. Zo wil Mooijman een 
prettige sfeer voor iedereen
creëren en daar horen bepaalde 
normen en waarden bij. Het 
normen en waardenbeleid bij 
SVC zal de komende tijd club-
breed verder uitgevoerd gaan 
worden. Een commissie houdt 
bij aanmelding zonodig hierover 
een gesprek met de ouders. Zo 
voorkom je bijvoorbeeld ook on-

gewenste taal in het veld of langs 
de lijn. Anders volgt een correctie 
en krijgt de speler een discipli-
naire maatregel, bijvoorbeeld de 
volgende wedstrijd de bege-
leiding assisteren in plaats van 
spelen. En zo zijn er uiteraard wel 
meer mogelijkheden. Doelstelling 
is natuurlijk dat dit allemaal niet 
nodig zal blijken te zijn.

Toekomst
De jeugdafdeling heeft veel plan-
nen. In de toekomst zal SVC’08 
ook plaats bieden aan de kinderen 
die nog te jong zijn voor de f’jes. 
Al vanaf 4/5 jaar ben je dan wel-
kom bij de Kabouters. 
In het nieuwe complex komt er 
een jeugdhonk. Een apart deel 
dat afgeschermd kan zijn van de 
rest van de kantine. Daar komen 
bijvoorbeeld een tafelvoetbal, ten-
nistafel, beamer en een dartbord. 
Verder kan de ruimte bijvoorbeeld 
gebruikt worden voor wedstrijdbe-
sprekingen etc.
 
Dames
Eén van de andere speerpunten in 
de komende jaren is de meisjestak. 
Het meisjesvoetbal is groeiende 
en SVC’08 wil daarin graag een 
bijdrage leveren. Er is al plek 
voor meisjes en die willen ze 
zeker gaan uitbreiden, zodat meer 
meisjes als Felicienne Minnaar, 
die door de KNVB en Arsenal 
ontdekt werd bij JAC, zich kunnen 
ontwikkelen, bijvoorbeeld door de 
meisjestalentendag te organiseren 
onder leiding van de KNVB. 

Buiten voetbal
SVC’08 wil de jeugd meer bieden 
dan alleen voetbal. Zo willen ze 
elke vakantie wat leuks organise-
ren en natuurlijk hoort daar ook 
de week zomerjeugdkamp bij. 
Verder wil SVC’08 clinics hou-
den, standaard een open dag met 
een BVO (Betaald Voetbal Orga-
nisatie) organiseren, een pupil van 
de week kronen en trainingsda-
gen met de selectie organiseren. 
Kortom een jeugdafdeling die niet 
stil staat. Een jeugdafdeling waar 
elk jeugdlid het naar zijn zin heeft 
en waar genoeg te doen is. Zowel 
op voetbalgebied, als daarbuiten. 

‘Het gaat 
bij de jeugd 
allereerst 
om
plezier en
sportiviteit’

Cor Mooijman >>
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De vader van Frits van Laar 
kwam met zijn moeder in de 
jaren ’50 vanuit het Oosten 
naar hier, omdat daar weinig te 
verdienen viel. In 1958 begon hij 
wat voor zichzelf. Een dag voor 
de geboorte van zijn zoon – Frits 
van Laar – startte hij de verfhan-
del in de Bankastraat. 
Tot op de dag van vandaag kun-
nen consumenten en vakhandels 
hier terecht voor alle kleuren 
verf en benodigdheden. Alle 
A-merken zijn hier te vinden. Zo 
ook het topmerk Farrow&Ball 
vanuit Engeland, waar mensen 
van heinde en ver speciaal voor 
naar Van Laar komen. Sinds 
maart van dit jaar kunnen ze ook 
bij de tweede verfzaak van Van 
Laar terecht op de Julianalaan in 
Leidschendam.

Familiebedrijf
Frits van Laar begon al als klein 
jongetje te helpen in de verf-
winkel van zijn vader. Van hem 
leerde hij dan ook kleur maken. 
“Die kennis heb ik inmiddels ook 
op mijn eigen zoon Willem over-
gebracht”, zegt Van Laar. In 1981 
nam hij de zaak van zijn vader 
over en hij hoopt dat Willem, die 
nu 25 is, dat over een tijdje ook 
doet. Zijn zoon doet nu al heel 
veel zelf, omdat er in april bij 
Van Laar een bijzondere ziekte 
is geconstateerd, waarbij zijn 
lichaam uit zichzelf afvalstoffen 
aanmaakt. Zijn dochter van 21 
heeft ook in de zaak geholpen 
achter de toonbank, maar is 

inmiddels een eigen schoonheids-
salon begonnen.

Beestenboel
Eigenlijk wilde Van Laar vroeger 
boer worden. Als kind ging hij 
in de zomervakanties altijd naar 
zijn opa’s boerderij. Daar hielp 
hij met de biggen en de koeien 
melken. Uiteindelijk koos hij er 
toch voor om in zijn vaders voet-
sporen te treden en de verfhandel 
over te nemen. Om zichzelf nog 
een beetje boer te voelen heeft 
Van Laar een heel imperium van 
dieren om zich heen gecreëerd. 
“Van geiten en konijnen tot 
parkieten en postduiven. Het is 
hier nooit stil. Blaffende honden, 
pratende papegaaien, een grote 
gezellige beestenboel”, zegt Van 
Laar.

Voetballiefhebber
Van Laar heeft van zijn 14e tot 
zijn 23e bij JAC gevoetbald. Hij 
vond het altijd een gezellige club. 
Al is het aantal leden van de oude 
garde drastisch teruggelopen, 
hij kwam er nog graag. “Ik vind 
het altijd leuk om een goede pot 
te zien onder het genot van een 
lekker biertje.” Ook zijn zoon 
heeft een tijdje bij JAC gespeeld, 
maar door de zaak kon hij niet 
meer op zaterdag blijven voetbal-
len. Het postduiven seizoen is in 
september afgelopen, dus dan zal 
Van Laar zeker weer regelmatig 
met zijn paard en wagen naar het 
SVC-terrein komen en langs de 
lijn te vinden zijn. 

‘Met paard en wagen
naar SVC’08’

PRESENTATIEGIDS SVC’08

‘Altijd
leuk om
een
goede
pot
te zien’

Het familiebedrijf Verfhandel Van Laar is één van de 
oudste verfhandels in omstreken Den Haag en siert al 
jaren de Bankastraat. Jarenlang sierden zij ook de shirts 
van de selectie van JAC. Sponsor Frits van Laar was een 
trouw bezoeker bij wedstrijden van het eerste.
Om ook van een lekker biertje te kunnen genieten,
kwam hij regelmatig met paard en wagen naar de club.
“Geen politieman die je dan aanhoudt.” 

Frits van Laar
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SVC’08 wil bijdragen aan de ont-
wikkeling van onze jeugd: zowel 
de ontwikkeling als voetballer, 
als de algemene persoonlijke 
ontwikkeling. 
Wat dat laatste betreft vinden we 
aandacht voor normen en waar-
den belangrijk. De vereniging is 
zich ervan bewust dat zij op dit 
gebied een verantwoordelijkheid 
heeft en wil die serieus nemen. 
Daarom stellen we een gedrags-
code op waarin we beschrij-
ven wat we van elkaar mogen 
verwachten: de vereniging van de 
leden, de leden van de vereni-
ging en de leden van elkaar. Dat 
klinkt misschien wat zwaar, maar 

het komt er gewoon op neer dat 
iedereen rekening houdt met 
anderen en zich zowel binnen 
als buiten het veld fatsoenlijk 
gedraagt. Daar kunnen we elkaar 
zo nodig op aanspreken.
Bij het sociale aspect hoort ook 
dat onze leden van jongs af 
aan leren dat het normaal is dat 
alle leden (of hun ouders) hun 
steentje bijdragen aan het draaien 
van de vereniging. Het streven 
is dat onze jeugdleden een band 
opbouwen met de vereniging 
en zich betrokken voelen, zodat 
ze op latere leeftijd verbonden 
blijven aan de club (bijvoorbeeld 
als speler, coach, scheidsrechter, 
bestuurslid). 
Wat betreft de voetbaltechni-
sche ontwikkeling kiest SVC’08 
zowel bij de senioren als bij de 
jeugd voor een gezonde mix 
van prestatie en recreatie. De 
vereniging streeft ernaar dat er in 
het eerste seniorenelftal zoveel 

mogelijk ‘eigen’ spelers voetbal-
len. Daarom vinden we de kwa-
liteit van de jeugdopleiding van 
groot belang en investeren we 
in de kwaliteit van die opleiding 
(trainers, begeleiders, materialen, 
etc.). De hoogste jeugdelftallen 
trainen en spelen prestatiegericht. 
Het doel is dat deze elftallen 
zo hoog mogelijk spelen, zodat 
jeugdspelers op een goede manier 
kunnen doorstromen naar de 
seniorenselectie.
Maar niet elke jeugdspeler kan of 
wil op hoog niveau voetballen. 
Daarom zijn de lagere jeugdelf-
tallen net zo belangrijk als de 
hogere. In de lagere elftallen ligt 
de nadruk niet op prestatie maar 
op recreatie. Op deze manier kan 
elke jeugdspeler op zijn of haar 
eigen manier plezier beleven aan 
het voetballen.
Uiteraard biedt SVC’08 ook 
ruimte aan meisjes (en dames) 
om te voetballen. Sterker nog: de 

vereniging streeft naar een groei-
end aantal vrouwelijke leden. Op 
dit moment hebben we enkele 
meisjesteams en we hopen dat dit 
er snel meer worden.

De jeugdafdeling wordt geleid 
door een enthousiaste jeugdcom-
missie. De jeugdvoorzitter maakt 
deel uit van het algemeen bestuur 
van SVC’08. We streven ernaar 
dat elk jeugdelftal een trainer en 
minimaal 1 (bege)leider heeft. 
Naast de wedstrijden en trainin-
gen organiseert de jeugdcom-
missie diverse activiteiten voor 
onze jeugd, bijvoorbeeld een 
jeugdkamp, een sinterklaasfeest 
en bowlen. En we streven ernaar 
om op zaterdag als er wedstrij-
den zijn afgelast een alternatief 
programma aan te bieden.

Kortom: het is voor elk kind 
aantrekkelijk om bij SVC’08 te 
voetballen!

Jeugdvoetbal bij SVC’08

Voor onze jeugdafdeling is 
het allerbelangrijkste dat 
jeugdspelers en -speelsters 
met plezier voetballen. 
Daarom staan sportiviteit, 
gezelligheid en ontspanning 
hoog in het vaandel.

V.l.n.r. Marscha à Mascha, Roan en Bjorn. 
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‘Misschien
kunnen we 
over een
paar jaar
wel
promoveren’

PRESENTATIEGIDS SVC’08

Henk en Eric Groen

Al sinds 1973 is Rederij Groen een begrip in 
Scheveningen. Menig sportvisser is regelmatig met de 
‘Fortuna’ of de ‘Maria’ de zee opgegaan. Rederij Groen 
is een echt Schevenings bedrijf. Ze zijn al sinds 1976 
shirtsponsor van SV’35. Henk Groen, eigenaar van 
Rederij Groen vindt de fusie sportief en zakelijk gezien 
een goede stap. 

Als voetballer was hij een 
fanatieke speler. Met diezelfde in-
stelling heeft hij het ver geschopt 
met zijn bedrijf Rederij Groen, 
dat hij nu samen met zijn zoon 
Erik runt. Behalve sportvissen 
doet Rederij Groen nog meer op 
recreatief gebied. Zo kun je een 
rondvaart maken naar Windmo-
lenpark Q7 tegenover IJmuiden, 
een rondvaart op de Noordzee, 
bijvoorbeeld langs de duinkust 
richting Katwijk of een vuur-
werktocht tijdens het internatio-
naal vuurwerkfestival. Wat veel 
Scheveningers echter niet weten, 
is dat Rederij Groen nog veel 
meer doet.

Wereldwijd
Sinds 1990 levert Rederij Groen 
ook support schepen voor seis-
mografi sch onderzoek. Wereld-
wijd bewaken en bevoorraden zij 
de boten die onderzoek uitvoe-
ren. Zo zijn ze regelmatig bij 
Australië of de Golf van Mexico 
te vinden. De supportschepen 
zorgen ervoor dat de grote boten 
continue in productie kunnen blij-
ven. Ze verzorgen bijvoorbeeld 
de wisseling van de bemanning 
en het bijtanken van de schepen 
op zee. Met support en chase bo-
ten, die Rederij Groen ook levert, 
is de vloot compleet. 

Uitbreiding
Rederij Groen blijft maar uitbrei-
den. Het is een bedrijf dat meetelt 
in de wereld van offshore, guard 
& support. Ze hebben 19 eigen 
boten en de beschikking over nog 
eens 44 andere boten. Dit jaar 
zijn er vijf schepen bijgekomen 

en er worden twee nieuwe ge-
bouwd. “Je moet vooruit, in deze 
business helemaal, je kan niet stil 
blijven staan.” Er is sinds 2001 
een zelfde tak offshore, guard & 
support operations in Amerika 
bijgekomen. Daar zijn nu vier 
schepen beschikbaar. Rederij 
Groen kan ook hospitaalschepen 
voor eerste hulp op zee bij boor-
eilanden leveren. 

Clubliefde
Het was echte clubliefde tussen 
Groen en SV’35. “Je laat je club 
na zo’n lange tijd dan niet zitten 
als ze gaan fuseren. Daarbij is 
het aantrekkelijk dat de selec-
tie nu in de 2e klasse speelt.” 
Volgens Groen leefde alles ook 
veel meer toen SV’35 vroeger in 
de 2e klasse speelde en hij hoopt 
dat dat gevoel weer terugkomt. 
“Het zou natuurlijk geweldig 
zijn als ze in de 2e klasse kunnen 

handhaven en misschien wel 
over een paar jaar kunnen pro-
moveren. Al moeten er dan wel 
meer sponsors bijkomen, de 1e 
klasse is natuurlijk van een heel 
ander kaliber.”

Voetballen
Henk Groen heeft zelf ook een 
tijd bij SV’35 gevoetbald, tot 
hij ging varen. Erik voetbalde 
al van jongs af aan bij SV, hij 
begon al op zijn 8e bij de welpen. 
SV’35 was “zijn cluppie” en later 
speelde hij er ook nog in een 
vriendenteam. Familie Groen is 
regelmatig op het voetbalveld 
te vinden en de selectie laten 
ze ook weleens een boottochtje 
meemaken. Kortom er is altijd 
verbondenheid met de club. Ook 
SVC’08 zullen zij zeker langs 
de lijn komen versterken, maar 
natuurlijk wel alleen wanneer het 
werk het toelaat.

‘Sportief en zakelijk gezien
een goede stap’
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Voetballen bij de jeugd van SVC’08:  

SVC’08 voor meer 
dan voetbal alleen!
Over de club en bereikbaarheid:
De naam zegt het al, SVC’08 werd opgericht in 2008 en is een samen-
smelting van SV’35 en JAC. De zaterdagvereniging voetbalt  op het 
Oostersportpark op de grens van Den Haag en Wassenaar. Het 1e elftal 
van SVC’08 zal in het seizoen 2008-2009 uitkomen in de 2e klasse. 
De jeugdafdeling zal in het seizoen 2008-2009 starten met 18 teams, 
t.w.: twee A-teams, twee B-teams, drie D-teams, drie E-teams, twee
F-teams, één M-team, één MZ-team en één MP-team. Er wordt
gestreefd de jeugd- en meisjesafdeling verder te laten groeien.
Het Oostersportpark is te vinden aan de Waalsdorperlaan, nabij
renbaan Duindigt en park Clingendaal en is goed bereikbaar per auto, 
fi ets of openbaar vervoer (bus 23 of 18). De accommodatie is te
bereiken onder telefoonnummer 070 - 3242422. 

Oog voor de jeugd:

De jeugd heeft
de toekomst
Iets wat zeker geldt voor het jeugdbeleid bij SVC’08. Regelmatig wor-
den er naast het voetballen activiteiten georganiseerd als zwemmen, 
bowlen, onderlinge toernooien, een weekendje weg, minikampen, 
jeugdavonden of een open dag. Naast de bovengenoemde activiteiten 
is er het traditionele jeugdkamp ergens in Nederland tijdens de zomer-
vakantie. Ook de ‘pupil van de week’ is ingeburgerd, waarbij de pupil 
op de wedstrijddag mee mag lopen met het eerste elftal.

Visie van de club: 
Bij SVC’08 is zowel plaats voor prestatie als recreatief voetbal. Bij 
alle jeugdteams staat plezier voorop. A1, B1, C1, D1 en M1 vormen de 
selectie(prestatie)teams. Alle jeugdspelers zijn even belangrijk voor de 
club, ongeacht het feit of het jeugdlid in een selectie- dan wel recrea-
tief team speelt. Van al onze leden verwachten wij dat ze zich houden 
aan duidelijke spelregels in de omgang met elkaar en onze gasten. Er is 
voor alle jeugdleden de mogelijkheid om 2x per week te trainen onder 
leiding van een trainer, waarbij er getraind wordt volgens het jeugd-
plan van de club. De trainingen vinden plaats onder gediplomeerde of 
gecertifi ceerde cq ervaren en deskundige trainers. Naast de trainer is 
de begeleiding op de wedstrijddag in handen van 1 of 2 jeugdleiders 
per team.

Meer informatie:
Wanneer er behoefte is om wat meer te weten komen over de club 
kunt u terecht bij onderstaande personen. Vanzelfsprekend begroe-
ten we u graag een keer op ons sfeervolle sportpark, ook een keer 
meetrainen is mogelijk. 
Inschrijfformulieren zijn op de website te downloaden.

www.svc08.nl

PRESENTATIEGIDS SVC’08
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