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Wat is het snel verlopen zo’n eerste seizoen van onze vereniging 
SVC’08. Geweldig om te zien hoe de leden van SVC’08 de 
vereniging tot een hecht voetbalbolwerk hebben gevormd op en 
rond de velden.

Het afgelopen jaar hebben we vaak mogen horen dat 1+1 meer 
dan 2 is bij SVC’08. Een unieke prestatie waar zeer velen hun 
steentje aan bijgedragen hebben.

Nu op naar ons tweede seizoen. Dat zal zeker geen gemakkelijk 
seizoen worden, alleen al door het gegeven dat er maar liefst 
twee verhuizingen op het programma staan. De eerste is 
nood gedwongen, omdat we onze huidige behuizing waar-
schijnlijk voor het einde van het jaar moeten verlaten. De 
tweede verhuizing zal een ieder meer aanspreken, aangezien 
dat de verhuizing gaat worden naar ons nog nieuw te 
bouwen complex. Begin augustus zal er gestart worden en 
naar verwachting zal de oplevering mei 2010 plaatsvinden. 
Vervolgens moet het geheel dan ingericht gaan worden zodat 
het seizoen 2010-2011 gestart kan worden vanuit ons nieuwe 
onderkomen. Met genoegen ziet het bestuur dat de bouw- en 
interieurcommissie op een wel zeer professionele wijze het een 
en ander gestalte geeft.

Het aankomende seizoen starten we met maar liefst 
35 elftallen. Ruim 800 leden die allen hun plezier zoeken op 
het Oostersportpark. Organisatorisch vraagt dat nogal wat. 
Langs deze weg wil ik een ieder dan ook begrip vragen voor 
de moeilijke omstandigheden waaronder de harde werkers van 
onze club hun taken als vrijwilliger zo goed als maar mogelijk 
is trachten uit te voeren. Bijzondere aandacht vraag ik hier voor 
ons team kantinemedewerkers die overigens altijd collega’s 
kunnen gebruiken.

In de maand augustus zal bij SVC’08 al veelvuldig de bal 
rollen. Een prachtige Job den Dulk Nederlaagserie staat voor 
de deur en voor onze hoogste jeugdteams wacht het Visserij-
toernooi met aansprekende tegenstanders. Op onze website 
vindt u hierover alle ditjes en datjes terug. Dit alles is mogelijk 
gemaakt door ons webteam dat het afgelopen seizoen veel 
waardering heeft gekregen, zowel binnen als buiten onze 
vereniging, voor de prachtig ingedeelde website. We mogen ook 
trots zijn op onze eigen SVC TV. Wat hebben deze leden SVC’08 
mede op de kaart gezet!

Wederom mag SVC’08 zich gelukkig prijzen met een geweldige 
groep sponsors die het aankomende seizoen in allerlei vormen 
de vereniging een warm hart toedragen. Rekening houdend met 
de economische crisis, mogen wij hier bijzonder verheugd over 
zijn.

Tot slot wil ik een ieder, op welke manier dan ook betrokken bij 
onze club SVC’08, een plezierig seizoen toewensen. Ik doe u 
een dringend verzoek om dit te beleven met veel respect binnen 
maar ook zeker buiten het speelveld, voor tegenstanders en 
scheidsrechters.

Piet Overduin, Voorzitter SVC’08

Voorwoord
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Het was een jaar met…
Na het eerste seizoen als 

fusieclub SVC’08 kunnen 

we terugkijken op een jaar 

met diepte-, maar vooral 

ook hoogtepunten. We 

blikken terug met Marco 

Vredenbrecht namens 

de selectie en Hans van 

der Pot namens de lagere 

seniorelftallen.

Alle begin is moeilijk
“Een oude Latijnse spreuk luidt 

Omne principium diffi cile, ofwel 

‘alle begin is moeilijk’. Dit was 

voor de selectie van SVC’08 ook 

zeker van toepassing.

In de voorbereiding van het 

seizoen 2008/2009 begon het 

aftasten en kennis maken met 

elkaar. We hadden hiervoor 

immers nog nooit met elkaar 

gespeeld, alleen soms tegen 

elkaar. Op sociaal gebied was er 

vanaf het begin af aan eigenlijk 

weinig mis. Er waren geen 

onenigheden en dat maakte het 

kennismakingsproces voor elkaar 

gemakkelijker. Voetballend lag 

het nog wel even anders. De 

resultaten bleven achter.

Aan de start van de competitie 

had de technische staf een maand 

de tijd gehad om alle spelers te 

bekijken. Daaruit vormden ze 

een A-selectie en een B-selectie. 

Achteraf zou wel blijken dat 

deze maand natuurlijk nooit 

voldoende was en dat er nog vele 

verschuivingen zouden volgen.

Voetballend zat het tegen bij 

het eerste elftal. Vaak trok men 

aan het kortste eind of was het 

veldspel simpelweg niet goed 

genoeg om een overwinning in 

de wacht te slepen. Hierdoor 

bleven de verwachte resultaten 

uit. Voor trainer Van Duijn werd 

het er dus niet gemakkelijker 

op. Waar er voldoende kwaliteit 

aanwezig was, werd er niet 

voldoende gepresteerd. Dit leidde 

bij het ingaan van de winterstop 

tot een positie bijna onderaan de 

ranglijst.

Het tweede en derde elftal 

hadden minder moeite met 

het behalen van punten. Er 

konden mooie resultaten worden 

geboekt, hoewel ook daar bleek 

dat er nog aan een heleboel 

gewerkt moest worden, omdat 

de spelers nog niet jarenlang 

samenspelen. Het tweede elftal 

speelde de eerste twee periodes 

goed mee en stond tot aan de 

winterstop hoog gepositioneerd. 

Ook het derde elftal kon in de 

eerste helft van het seizoen leuk 

meedoen en genoot van een hoge 

positionering. Helaas moest 

de trainer van het derde elftal, 

Patrick Janssen, in de winterstop 

afscheid nemen. Het duurde even 

voordat de juiste vervanger was 

gevonden. Trainer Bert Rolaff, 

met historie bij zowel SV ’35 

als JAC, werd aangetrokken als 

vervanger. 

In de winterstop ging de 

selectie op trainingskamp in 

het hoge noorden. Vaak zie je 

dat trainingskampen een goede 

remedie zijn als het even wat 

minder gaat. Ook voor de selectie 

van SVC’08 gold dit. Keeper 

Alain van den Eijnden, jarenlang 

keeper in de JAC-selectie, werd 

bij de groep gehaald om een 

wat meer ervaren keeper bij de 

‘De basis 
voor een 
geweldige 
toekomst 
is gelegd’
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selectie te hebben. Al snel bleek 

hij het keepen niet verleerd en 

stond hij bij het eerste elftal 

onder de lat. 

Na de winterstop waren de 

rollen gedeeltelijk omgedraaid. 

Het eerste elftal streed tegen 

degradatie en haalde de 

punten binnen door middel 

van goede overwinningen en 

belangrijke gelijke spelen. Het 

aantal tegendoelpunten werd 

drastisch verminderd en er werd 

gemakkelijker gescoord. Al met 

al kent u het resultaat aan het 

eind van het seizoen wel. Eén 

wedstrijd voor het einde van het 

seizoen speelde het eerste elftal 

zich veilig. In de laatste wedstrijd 

werd de laatste periodetitel 

zelfs nog binnen gesleept, wat 

leidde tot nacompetitie. Tegen 

Heinenoord waren de cadeautjes 

echter op.

Het tweede en derde elftal 

hadden na de winterstop 

wat meer pech. Beide teams 

leden steeds vaker een verlies, 

waardoor zij daalden op de 

ranglijst. Het tweede elftal streed 

daardoor in de laatste periode 

nergens meer voor. Het derde 

elftal behaalde op één punt na 

niet de laatste periode. 

Al met al kunnen we zeker 

zeggen dat, gezien de prestaties 

van afgelopen seizoen, de basis 

voor een geweldige toekomst 

alvast is gelegd.”

Wél promotie, geen 
degradatie
“Een nieuwe club, een 

nieuwe elftalcommissie met 

vertegenwoordigers uit de 

beide fusiepartners. Wat kun je 

daar nu in het eerste jaar van 

verwachten? Het antwoord is kort 

maar krachtig gebleken, namelijk 

ALLES.

De samenwerking was prima en 

daarbij waren ook de prestaties 

voor de meeste teams goed tot 

zeer goed te noemen. Kortom een 

zéér positief seizoen waarbij onze 

doelstellingen zijn bereikt.

Voor ons eerste seizoen als 

SVC’08 werden maar liefst 

zeventien seniorenteams 

ingeschreven, waarvan drie 

selectieteams. De elftalcommissie 

kreeg daardoor veertien teams 

onder haar hoede, maar vlak 

voor de aanvang werd toch 

besloten om het 4e elftal terug 

te trekken vanwege personele 

onderbezetting. 

In principe werden de voormalige 

JAC-teams en de SV ’35-teams 

in tact gelaten, maar een aantal 

leden integreerde ook en dat is 

bijzonder goed uitgepakt.

Hoogtepunten waren toch wel de 

promotie van het 6e, het 7e en 

het 8e en de ‘bijna’-promotie van 

het 16e en het 17e. Bovendien 

degradeerde geen enkel team! De 

trainingen werden goed bezocht 

en hier was zeer zeker sprake 

van integratie, óók na afl oop. 

Natuurlijk moet ook nog vermeld 

worden dat Fabian Wit uit het 

7e de absolute clubtopscoorder is 

geworden met 43 doelpunten en 

Arie Dekker uit het 10e was de 

minst gepasseerde doelman met 

slechts 39 stuks!

In seizoen 2009-2010 gaan 

we gewoon op dezelfde voet 

verder, met dien verstande 

dat er voorlopig zestien teams 

ingeschreven zijn, waaronder 

een 4e elftal. Het zal best een 

jaartje behelpen worden in de 

‘noodlocatie’, maar ook dát is 

weer een uitdaging. Leo, Joan, 

Bob, Arie, Sjoerd en Hans 

hebben er in elk geval weer zin 

in en hebben vertrouwen in de 

toekomst. We rekenen dit keer 

zelfs op een heuse kampioen. 

Tot slot een dank aan de 

clubscheidsrechters, die iedereen 

in de gelegenheid stelden om hun 

wedstrijdje te spelen. Houd hen 

vooral in ere!”
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Het was een moeizaam 

begin voor trainer Piet 

van Duijn. Hij begon met 

spelers afkomstig van twee 

verenigingen waar hij in het 

veld één team van moest 

maken. Door met een grote 

selectie te starten gaf hij 

zowel SV-spelers als JAC-

spelers een kans. 
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Veel enthousiasme binnen d

Piet werd gesteund door Dennis 

Luhulima, trainer van het tweede 

en later ook door Bert Rolaff, 

trainer van het derde. We hielden 

een duo-interview met Piet 

en Dennis. De twee mannen 

kijken met betrokkenheid en 

enthousiasme terug op afgelopen 

seizoen en gaan met veel 

vertrouwen het nieuwe seizoen 

in. 

Terugblik
Het afgelopen jaar hebben de 

selectie-elftallen goed gepres-

teerd. Het eerste speelde zelfs 

nog voor de nacompetitie na het 

behalen van de derde periodetitel. 

Het tweede en derde misten die 

nacompetitie op een haar na, 

maar eindigden beiden wel in het 

zogenaamde linkerrijtje. Daar 

zag het aan het begin van het 

seizoen echter niet naar uit. “Het 

was een moeizaam begin”, zegt 

Piet. “We begonnen met veel 

spelers. Met een hele nieuwe 

selectie is de voorbereiding van 

ruim een maand dan toch te kort 

om een goede indruk te krijgen. 

Bovendien waren een aantal 

jongens langdurig geblesseerd 

en een aantal kwamen later terug 

van vakantie. Dat was duidelijk te 

merken. De eerste twee maanden 

verliepen moeizaam. Rond de 

winterstop stonden we er niet 

goed voor. Maar daarna boekten 

we veel progressie. Na een aantal 

omzettingen gingen we zoveel 

mogelijk met dezelfde formatie 

verder. Het was heel fi jn dat 

iedereen er vertrouwen in bleef 

houden. Natuurlijk baalde je, 

maar iedereen bleef overwegend 

rustig. We bleven erin geloven 

en trainden keihard. We moesten 

verder en iedereen bleef gericht 

werken. Het harde werken heeft 

zich later uitbetaald.”

Het tweede kende een wat andere 

ontwikkeling. “We begonnen 

met het tweede direct al goed”, 

aldus Dennis. “De mensen uit het V.l.n.r. Dennis Luhulima, Piet van Duijn, Bert Rolaff. 
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‘Het 
tweede 
moet het 
eerste 
scherp 
houden’ 
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n de selectie

tweede willen zich in het begin 

natuurlijk ook nog bewijzen en 

vechten nog om een plaatsje 

in het eerste. Dat merk je, 

iedereen doet er een stapje bij. 

Ze zoeken de voetbalgrens op. 

We moeten ook zorgen dat het 

eerste scherp blijft. Het is een 

jonge enthousiaste groep. De 

jongens kenden elkaar al buiten 

het voetbalveld, dus de drempel 

lag laag. De mix van voetbal van 

JAC en SV heeft mooi uitgepakt. 

Je ziet hoe dat nu samen valt op 

voetbalgebied.” 

De spelers
“Iedereen is met het spel bezig. In 

het begin werd er soms makkelijk 

afgebeld, maar dat is nu wel 

anders”, zegt Piet. Beide trainers 

zijn enthousiast over de opkomst 

van de selectie. “Het was altijd 

volle bak. Daar hameren we ook 

op”, zegt Dennis. 

“Het is nog een jonge selectie. 

Zeventig procent van de selectie-

spelers is onder de 24 jaar. Dat 

biedt hoop en kansen voor de 

toekomst. Ik denk zeker dat je 

als team potentie hebt, want je 

kunt met deze selectie nog jaren 

verder.” 

Fusie
“SVC’08 heeft zich binnen één 

voetbalseizoen snel ontwikkeld”, 

zegt Piet. “Het is al een echte 

club met veel mogelijkheden, 

helemaal als straks de nieuwe 

accommodatie er is. Je ziet dat 

binnen de club het aantal spelers 

en vrijwilligers alleen maar 

groeit. Omdat de fusie nog maar 

een jaar geleden plaatsvond, weet 

iedereen dat het een fusieclub is, 

maar het voelt als één club die al 

veel langer bestaat. Het is mooi 

om te zien hoe de twee clubs 

als het ware vanzelf in elkaar 

opgegaan zijn.” 

“Het aantal vrijwilligers bij 

SV’35 was heel hoog, dat werkt 

bij de oud JAC-leden aan steke-

lijk. Daardoor zijn er nu van 

beide clubs veel vrijwilligers in 

allerlei commissies vertegen-

woordigd”, reageert Dennis. 

“Dat is ook een positieve 

ontwikkeling.” 

Hoogtepunt
De hoogtepunten waren voor 

mij de momenten dat we aan 

teambuilding werkten, zoals 

de uitstapjes bij Granny’s 

Corner (van speler Joey) en het 

trainingskamp. Dit soort dingen 

zijn goed voor de teamspirit.” 

“Ja, en het toetje op voetbal-

gebied was natuurlijk de 

nacompetitie bij ’s Gravenzande”, 

reageert Piet. “Veel mensen 

dachten al dat we zouden 

degraderen. Maar dit hebben we 

toch maar met zijn allen weten te 

bereiken.”

Doelstellingen
Piet: “We willen het eerste elftal 

nog sterker maken en vanaf 

het begin met de middenmoot 

meedraaien. We willen ook 

attractiever en verder van het doel 

gaan voetballen. Daarom vinden 

we het doorontwikkelen van ons 

als selectie zo belangrijk. We 

zetten de koers door die we eind 

vorig seizoen vaarden.” 

Dennis: “Ja, onze doelstelling 

is progressie maken als club 

en als voetballer. Ook voor het 

tweede gelden de doelstellingen 

als attractiever en verder van het 

doel spelen. En we willen onze 

spelers klaarstomen voor het 

eerste. We moeten zorgen dat 

we stappen blijven maken en dat 

het gat tussen de twee elftallen 

kleiner wordt. Natuurlijk gaat dat 

niet allemaal vanzelf. Het vergt 

veel geduld en de concurrentie is 

groot.” 

De trainers verwachten ook 

dat de vereniging zich verder 

ontwikkeld. Piet: “We moeten 

wel allemaal ons steentje 

bijdragen. Dan wacht SVC’08 

nog een ‘gouden’ toekomst.” 
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FRITS VAN LAAR
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REDERIJ GROEN
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TECHNISCHE STAF Staand v.l.n.r.: Peter Groen, Marcel 

Oosterbaan, Ton Donners, Cees van der Zalm, Maurice Oosterbaan, 

Henk Beekhuizen. Zittend v.l.n.r.: Bas Lambooij, Hans Prins, Dennis 

Luhulima, Piet van Duijn, Bert Rolaff, Jochem Verbaan.

DE AANVAL Staand v.l.n.r.: 

Stephen de Ruiter, Tim de Jong, 

Hisham Megnachi, Frans-Ewald 

Mitterdorfer, Sven Smit. Zittend 

v.l.n.r.: Rutger Kooman, Wesley 

Pegram, Liam de Ruiter, Tony taal, 

Michael van Baaren.

HET MIDDENVELD Staand v.l.n.r.: Hans van Duivenbode, 

Richard Hendriks, Maichel Stierman, Patrick Boutier, Jeffrey van 

der Meer, Nick Grootveld. Zittend v.l.n.r.: Felix Albers, Wesley Quist, 

Ruben Buis, Robert Waterreus, Jasper Spaans. DE VERDEDIGING Staand v.l.n.r.: Marco 

Vredenbrecht, Danny Krens, Willem Taal, Daniël Atzei, 

Alex van Mosel. Zittend v.l.n.r.: Mart de Jong, Erwin 

Mooiman, Ferry Overduin, Nick Schoenmaker, Martijn 

van der Pot.

DE KEEPERS Staand v.l.n.r.: 

Lennert van Steenbergen, Roel 

Remmerswaal. Zittend: Arnold 

Postuma.
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Woordje van de Jeugdvoorzitter: 

Cor Mooijman

Goed begin
“Het seizoen werd in het nieuwe 

SVC’08-tenue gestart met 2A, 

2B, 3C, 3D, 4E (waaronder het 

meisjes E-team), 2F, 1M en 

1MZ. Gedurende het seizoen 

werd daaraan toegevoegd een B3 

dat echter geen lang leven was 

beschoren, een F3 en een mini 

F-team (MF). Voortbordurend op 

het jeugdbeleidsplan werd binnen 

de A t/m D-jeugd zoveel mogelijk 

de daarin geschetste klasse/

indeling gehanteerd, waarbij de 

standaardteams (A1, B1, C1, 

D1) in de 1e klasse speelden. 

Daarnaast opereerde de M1 

voor het eerst maar liefst op het 

niveau van de nieuw opgerichte 

hoofdklasse. De bedoeling 

van deze structuur is onder 

andere om de jeugdspelers de 

mogelijkheid te bieden om zich 

op een goed tot redelijk niveau 

te ontwikkelen en te meten met 

andere leeftijdgenoten. Of om 

op een meer recreatief niveau te 

kunnen voetballen als daaraan de 

voorkeur gegeven wordt.

Aan het einde van de rit konden 

we drie kampioenen begroeten: 

de F2 werd de 1e kampioen van 

SVC’08 en gaat ook als zodanig 

de boeken in. Kort daarop 

volgden de F1 en de B2. De A1 

promoveerde via de nacompetitie 

naar de hoofdklasse. De overige 

teams speelden naar hun eigen 

kunnen en hadden allen een goed 

seizoen. Voorop staat nog steeds: 

PLEZIER.

De uiteindelijke doelstelling 

voor wat betreft het aantal 

teams is terug te vinden in het 

jeugdbeleidsplan. De toekomst 

zal voor een belangrijk deel 

worden opgesnoept door 

activiteiten in het kader 

van ledenwerving voor de 

zogenaamde onderbouw (vooral 

D, E, F), zonder overigens de 

overige leeftijdsklassen uit het 

oog te verliezen. 

Actief
De toernooicommissie zorgde 

ervoor dat ieder jeugdteam 

(m.u.v. de meisjesteams) een 

thuistoernooi kon spelen. Het 

toernooiboekje, inclusief foto’s 

van de teams, mag daarbij zeker 

(met dank aan Martijn Hoogeveen 

uit de sponsorcommissie) een 

speciale vermelding hebben.

De activiteiten onder 

verantwoordelijkheid van de 

Activiteitencommissie (AC) 

waren legio. Bijvoorbeeld een 

voorjaarskamp, een zomerkamp, 

jeugdmiddagen, een disco, 

gourmetavonden voor de oudere 

jeugd en het sinterklaasfeest. 

Eén van de hoogtepunten 

voor de AC is nog steeds ‘de 

pupil van de week’. Naast de 

activiteiten van de AC mogen 

zeker niet de activiteiten 

vergeten worden waarbij een 

aantal jeugdkaderleden fondsen 

genereren om iets extra’s te 

kunnen doen voor de jeugd; 

bijvoorbeeld de bingo, de grote 

clubactie en de SVC-league.

Van hoog gehalte waren de 

opnames van de SVC TV, een 

nieuw fenomeen dat al heel snel 

ingeburgerd raakte en niet meer 

weg te denken is.

Verder werd er door de A2 

en B2 deelgenomen aan een 

internationaal voetbaltoernooi 

in het buitenland (Duitsland en 

België). Komend seizoen zal 

de jeugdcommissie bezien hoe 

hieraan verder handen en voeten 

gegeven kan worden.

Het komend seizoen gaat van 

start met de volgende teams: 

2A, 3B, 2C, 3D, 4E (inclusief 

meisjes E), 3F, 1M en 1MJ. 

Onze meidentak is bekend in de 

regio, stabiel en met veel plezier 

spelend. Cruciaal is hierbij wel 

dat er inspanning gestoken moet 

worden in het vinden van een 

dames/meisjescoördinator die 

deze tak qua organisatie verder 

gaat optuigen. Hoe, wanneer 

en op welke wijze is vastgelegd 

in een (concept) dames/

meisjesbeleidsplan. 

Organisatie
Niet voor niks wordt met 

regelmaat gewezen op het 

belang van een goede organisatie 

met een stevig fundament. 

Daardoor is het wegvallen van 

jeugdkaderleden goed op te 

vangen, al blijft het dan natuurlijk 

niet eenvoudig goede en 

enthousiaste nieuwe krachten te 

vinden. We hopen dat meer oud-

spelers en huidige selectiespelers, 

die al een tijdje buiten beeld zijn, 

weer op het “oude nest” en ook 

nog in een functie, terug willen 

komen. De eerste goede stappen 

zijn daarvoor gezet. 

In de loop van het komend 

seizoen zullen er handen 

en voeten gegeven worden 

aan het jeugdbeleidsplan 

afgeleid technisch plan. De 

jeugdcoördinatoren zullen hierin 

het initiatief nemen. Uiteraard zal 

hiervoor ook samenwerking met 

de TC-selectie gezocht worden. 

In het komend seizoen zullen 

verschillende jeugdtrainers, 

net zoals dit seizoen, diverse 

trainersopleidingen gaan 

volgen. Dit zal op termijn 

leiden tot een nagenoeg volledig 

gediplomeerd trainerskorps. 

Voorts hebben enkele jeugdleden 

zich aangemeld om een 

scheidsrechtersopleiding te 

volgen. Bij voldoende animo zal 

hieraan gehoor gegeven worden.

Zo zijn er nog er nog wel wat 

goede voornemens, teveel om 

even allemaal kort de revue te 

laten passeren. Daar waar de 

tijd er rijp voor is, zullen we die 

geleidelijk tot uitvoering brengen.

Afspraken en uitgangspunten
De uitgangspunten voor het 

jeugdvoetbal bij SVC’08 op 

verschillende niveaus is door de 

jeugdcommissie met het trainers/

leiderskorps besproken en 

vastgesteld. Deel hiervan vormt 

een set (minimale) gedragsregels 

waarachter het gehele jeugdkader 

zich heeft geschaard. 

Een mond vol met afspraken, 

voornemens, etc. Maar welke 

lijn we ook volgen, PLEZIER 

(!!!) moet altijd voorop staan. 

Dat geldt niet alleen voor de 

jeugdleden, maar ook voor alle 

kaderleden die een functie binnen 

de jeugdafdeling vervullen. 

Wilt u iets betekenen: klop 

even aan bij een van de 

jeugdcommissieleden!!! Immers: 

vele handen maken licht werk.” 
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Van jeugd naar senioren
‘De jeugd heeft de toekomst’ 

hoorden we het afgelopen 

seizoen regelmatig. 

Van de jeugd worden de 

A-selectie en Meisjes A1 

klaargestoomd voor de 

senioren. Maar hoe hebben 

ze het er afgelopen seizoen 

eigenlijk vanaf gebracht en 

wat zijn hun doelstellingen 

voor komend seizoen? 

We vroegen het aan Rene 

Zoutenbier (trainer A1), Rob 

Pronk (trainer M1) en Ron 

van Baaren (jeugdcoördinator 

A, B en M1).

“De A1 gaat komend seizoen 

hoofdklasse spelen! Afgelopen 

seizoen werd door de A1 in 

eerste instantie de promotie 

naar de hoofdklasse op een haar 

gemist; de tweede ronde van de 

nacompetitie werd slechts op 

doelsaldo verloren. Maar het tij 

keerde en de A1 speelt komend 

jaar toch in de hoofdklasse, 

op basis van de nacompetitie 

werd een vrijgevallen positie in 

de hoofdklasse toegekend aan 

SVC’08. Al met al mag de A1 

terugkijken op een zeer succesvol 

eerste jaar bij SVC’08”, aldus 

Rene. “De A2 speelt komend 

seizoen weer in de 3de klasse. 

Het afgelopen seizoen eindigde 

de A2 op een verdienstelijke 

derde plek.

Training
De hele A-groep bestaat volgend 

jaar uit 28 man, een zeer krappe 

basis om twee elftallen uit 

samen te stellen. Omdat er in de 

B-klasse een hele grote groep 

is, gaan we daar afspraken 

mee maken. Zelf wil ik met de 

A1 op zaterdag een groep van 

dertien verse spelers meenemen, 

eventueel aangevuld met twee 

jongens die al gespeeld hebben 

bij een ander team (A2 of 

B1). In het begin traint de hele 

A-groep samen, voor de eerste 

bekerwedstrijd van de A1 zal een 

splitsing gemaakt worden. Bij 

de A1 trainingen wil ik met een 

groep van zestien man werken, 

een basis 13-tal, aangevuld met 

drie jongens die tegen de A1 

aanzitten.

Talentvol
Het komend jaar staat er weer 

een talentvolle spelersgroep, 

bestaand uit een paar spelers 

die overblijven uit de A van 

vorig jaar en een zeer talentvolle 

groep die overkomt uit de eigen 

B-jeugd. Daarnaast is Jerry Plat 

(oud lid van JAC) van Alphense 

Boys gekomen. 

De hele begeleiding van de A1 

van vorig jaar heeft te kennen 

gegeven nog een jaar door te 

gaan, dat zijn dan, Rob van 

der Wal als verzorger, Frank 

Lelieveld en Leo van der 

Harst als leiders en Dik Bal en 

Rene Zoutenbier als trainers. 

We zijn nog op zoek naar een 

grensrechter. Bij de A2 komen 

twee nieuwe trainers , Wil 

Wiersma en John Steinhauer.

Prestatie
Omdat de A1 op een hoog niveau 

speelt zijn wij prestatie gericht 

bezig. Dat houdt in dat iedereen 

die in aanmerking voor de A1 

wil komen twee keer per week 

moet trainen, uiteraard zijn er 

uitzonderingen zoals school of 

werk, al moet dat niet te vaak 

voorkomen. Dat de A2 in de 3de 

klasse speelt, betekent niet dat het 

daar vrijheid blijheid is. Ook daar 

hebben we duidelijke afspraken 

over de opkomst en andere zaken.

Net als vorig jaar is ons streven 

om met de A1 bovenin (top 

5) mee te draaien en indien 

mogelijk weer een plaats in de 

nacompetitie te bemachtigen. 
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Gezien het nieuwe spelers 

materiaal lijkt mij dat een reële 

verwachting. In de winterstop 

gaan we dan weer rond de tafel 

zitten om te kijken of we de 

doelstelling moeten bijstellen. 

Senioren
Het afgelopen jaar hebben 

wij een aantal spelers kunnen 

overdragen aan de senioren 

selectie. Liam de Ruiter gaat 

rechtstreeks naar de A-selectie, 

jongens als Rene Schaap, 

Sebastiaan Metselaar, Jerry den 

Heijer, Jeffrey Krens, Romano 

Spaans en Richard van Klaveren 

gaan eerst naar de B-selectie om 

later, indien mogelijk, de stap 

naar de A-selectie te maken. 

Uiteraard hopen wij bij te kunnen 

dragen aan de stijgende lijn 

waarin SVC’08 zit. Dat zal zich 

moeten uiten door weer een paar 

spelers klaar te maken voor de 

senioren selectie. Dan hebben wij 

als technische staf van de A-jeugd 

ons doel bereikt en zullen we in 

de komende jaren nog kunnen 

genieten van onze eigen jongens 

in de senioren selectie.” 

Meisjes
“De M1 van SVC’08 is een 

talentvol meidenteam dat voetbalt 

in de top van het meidenvoetbal 

in District West II van de 

KNVB”, zegt Rob. “De categorie 

M (Meiden) bij de KNVB bestaat 

uit meiden in de leeftijd van 

16 t/m 19 jaar. Afgelopen seizoen 

maakte de M1 haar debuut in 

de Hoofdklasse en eindigde 

op een keurige 8e positie in 

de competitie. Een zeer knap 

resultaat wetende dat veel meiden 

uit dit team pas vijftien en zestien 

jaar oud waren. Na het afgelopen 

seizoen voetballend, maar vooral 

fysiek veel ervaring te hebben 

opgedaan, gaan de meiden van 

SVC’08 het komende seizoen 

onder leiding van de trainers 

Rob Pronk en Carrel Pronk 

proberen om in het ‘linker rijtje’ 

te eindigen.

Naast dat dit M1-team prestatie-

gericht is staat gezelligheid 

ook hoog in het vaandel. Een 

weekendje weg, barbecue en een 

avondje stappen wordt regelmatig 

georganiseerd voor dit hechte 

vriendinnenteam. Kortom, kom 

dit seizoen eens kijken bij deze 

leuke enthousiaste meiden.” 

Algemeen
“Er heeft dit seizoen één 

wijziging plaatsgevonden in 

de klassenindeling voor de 

A1 (hoofdklasse)”, zegt Ron. 

“De andere twee zijn niet 

gewijzigd, B1 (1e klasse) en 

M1(hoofdklasse). Kortom, dit 

seizoen ga ik er vanuit dat de 

andere nieuwe jeugdselecties 

(B1 en M1) weer een gooi 

doen voor een plek minimaal 

bij de subtop. Hiermee leg 

ik uiteraard enige druk op de 

jeugdtrainers en de jeugdspelers. 

Niet ongegrond want dit is 

gebaseerd op de kwaliteit van 

de nieuwe spelersgroep en het 

sterke trainerskorps die dit 

seizoen zijn aangesteld. Hier heb 

ik volledig vertrouwen in. Ook 

de ondersteuning van de andere 

teams (A2, B2 en B3) zijn hierbij 

van cruciaal belang. Een goede 

eindprestatie voor de selectie-

elftallen is mede afhankelijk 

van de breedte van je selectie. 

Dit is één van de redenen dat 

de jeugdcommissie voor elk 

jeugdteam een sterk technisch 

kader wil hebben. Hiermee 

kunnen we ook de doelstelling 

(zie hiervoor ook het technisch 

jeugdplan) waarmaken om 

onze A/B-hoofdselectie zoveel 

mogelijk met eigen jeugdspelers 

te zien vertegenwoordigen. 

In nauwe samenwerking met 

onder andere het jeugd- en 

wedstrijdsecretariaat en de 

materiaal- en toernooicommissie 

verheug ik me op dit nieuwe 

voetbalseizoen.”
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Nog een seizoen wachten en 

dan is het hopelijk zover: de 

nieuwe accommodatie!

Op papier bestaat het 

gebouw al wel, dus het is tijd 

om eens mee te gluren. De 

bouwcommissie heeft met 

behulp van informatie van de 

vereniging en de richtlijnen 

van de KNVB een programma 

van eisen geformuleerd. 

Aan de hand daarvan is het 

ontwerp ontstaan. 

Op de begane grond zijn 

zestien kleedkamers voor 

spelers, twee kleedkamers voor 

scheidsrechters, een fysio-

ruimte, materiaalruimten, 

terras sen en een opstelplaats 

voor een speeltoestel. Op de 

eerste verdieping komen een 

kantine met jeugdhonk, een 

keuken met bar, bestuurskamer 

en commissiekamer, terrassen, 

een overdekte tribune en de 

benodigde technische en 

facilitaire ruimten. 

Uiterlijk
De twee niveaus zijn via een 

binnentrap, twee buitentrappen 

op de tribune en een integraal 

toegankelijke lift met elkaar 

verbonden. Het gebouw ligt 

in de as van het hoofdveld. 

Het gebouw is uitgerust met 

vloerverwarming-, ventilatie- en 

brandveiligheidsysteem. 

Interieur
Het uiterlijk, dat is goedgekeurd 

door welstand, ligt vast. Als 

onderdeel van de bouwcommissie 

is de interieurcommissie bezig 

met een sfeerbeeld van de 

inrichting. 

De leden van de interieur-

commissie zijn uitgegaan van 

diverse speerpunten, onderstaand 

een samenvatting van de punten:

De ligging van het sportpark en 

het clubgebouw zijn gelegen 

nabij park Clingendael en het 

gelijknamige landgoed, natuur, 

dus groen is alom aanwezig. 

Dit geeft de verbinding naar 

duurzaamheid, de mensheid 

dient een goede rentmeester te 

zijn van deze aarde. De gekozen 

materialen en de in- en uitwendige 

kleuren hebben hier raakvlakken. 

De nabijgelegen Japanse tuin 

heeft geïnspireerd tot de 

inrichting van de kleedkamers. 

Maar ook het gehele buitenterrein 

zal zich van buiten naar binnen 

wenden. 

Deze uitgangspunten moeten zorg 

dragen voor warme gevoelens 

van welkom voor een ieder; niet 

alleen voor de sporter, maar ook 

voor zijn familie, van groot en 

klein, van jong tot oud. 

De ingang en het trappenhuis 

krijgen een nautische link met de 

zee (lees Scheveningen).

Rondleiding
Allereerst nog even de ruimten 

voor de sport. De kleedkamers op 

de begane grond worden robuust 

van inrichting. Ook tegen het 

eventueel negatief uitleven van 

de sportbeleving is duurzaamheid 

het kernwoord, met andere 

woorden de kleedruimten moeten 

tegen een stootje kunnen. 

De trap in de entreehal zal als het 

ware als een loopplank van een 

Ontwerp nieuwe accommodatie S
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schip ogen. Op de achterliggende 

wand en het plafond komt een 

fresco, geïnspireerd door het 

voetbalfresco van Adidas.

De eerste verdieping kenmerkt 

zich door een multifunctionele 

inzetbaarheid van de ruimten.

Via de trap komt u op de overloop 

een mediascherm tegen waarop 

onder andere sponsoren getoond 

kunnen worden en waarop 

bijvoorbeeld nieuwsberichten te 

zien zullen zijn.

Eenmaal boven komt u in een 

‘Grand Café’, waar u natuurlijk 

naar de wedstrijd kunt kijken, 

maar er kan ook gelounged 

worden. En wat te denken van 

lezen, met je laptop aan de grote 

leestafel zitten, lekker aan een ton 

(op het terras) zitten of ‘gewoon’ 

aan de bar. De warme uitstraling 

van het meubilair, de vloer 

en plafonds met bijbehorende 

verlichting, moeten deze sfeer 

creëren. In deze ruimte zullen 

ook de clubkleuren subtiel 

terugkeren. 

Trots
De loungeruimte is indien nodig 

aan te passen tot een ruimte 

waar de jeugd kan spelen. Een 

opslagruimte waarin bijvoorbeeld 

een tennistafel of voetbalspel 

opgeslagen kan worden zijn nabij. 

Op deze verdieping is ook de 

winkel met de zeer gewilde club 

artikelen. De scheidingswand 

van het ‘Grand-Café’ en de 

commissiekamer herbergt een 

display waarin zowel de club 

artikelen als de reeds veroverden 

trofeeën getoond kunnen worden. 

De commissiekamer zal strak en 

functioneel zijn. Voorzien van 

een mooie tafel en kastruimte 

voor het archief. De bestuurs-

sponsorkamer heeft onder andere 

in de vloer het clublogo. Daar 

waant men zich in een ruimte 

waar zelfs de meest luxe skybox 

het nakijken heeft. 

Kortom het belooft een 

accommodatie te worden die veel 

extra mogelijkheden biedt. Een 

accommodatie waar zowel SVC-

leden als buitenstaanders graag 

komen. Een accommodatie waar 

we trots op mogen zijn!

e SVC ’08
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Meer informatie:
Wanneer er behoefte is om wat meer te weten te komen over 

de club kunt u altijd even bellen. Vanzelfsprekend begroeten 

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

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 2009-2010 opnieuw uitkomen in de 2e 

klasse. 

De jeugdafdeling zal in het seizoen 2009-2010 starten met negentien 

teams: 2A, 3B, 2C, 3D, 3E, 3F, 1M, 1MJ en 1MP 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 

worden 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 zomervakantie. 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. Alle jeugdspelers zijn even belangrijk 

voor de club, ongeacht het feit of het jeugdlid in een selectie- dan wel 

recreatief 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 jeugdplan van de club. De trainingen vinden plaats onder 

gediplomeerde of gecertifi ceerde en vooral ervaren en deskundige 

trainers. Naast de trainer is de begeleiding op de wedstrijddag in 

handen van 1 of 2 jeugdleiders per team.
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