
Presentatiegids
2010/2011



Bezoekadres SVC’08
Oostersportpark
Van Brienenlaan 15 
2244 BP Wassenaar 
Telefoon:  070-3242422
E-mail: secretaris@svc08

EINDREDACTIE:
Rob de Roo
Mirjam Mos

FoTogRAFIE:
Arnaud Roelofsz

VoRmgEVINg EN DRuk:
MultiCopy Den Haag

Bestuur Telefoon

Voorzitter Piet Overduin 070-3540474 06-55786549

Lid algemeen / vicevoorzitter Jaap Lolkema 070-5112485 06-29542641

Secretaris Piet Visser 070-3546644 06-21577958

Penningmeester Martin den Dulk 070-3461555 06-49724026

Jeugdvoorzitter Cor Mooijman 070-3521060 06-21253375

Selectie Sponsor

Rederij Groen

Jeugd sponsors

K.B.M. B.V. Vloerenstudio Katwijk
H&W Makelaars  - 

Zilversponsors

Eijgendaal & van Romondt AVEQ Groep
Robert van der Zwan Makelaardij Van Laar Belastingadviseurs
Ellens & Lentze Notariskantoor

overige sponsors

1st Choice InTension Health Club Scheveningen
Aalsmeers Bloemenhuis Klink bakkerij
Admin.- en Belastingadviesbureau  
Overduin & Kreft

Knoester & Kuit  
Advocaten & Procureurs

Alba Belettering L.J. den Dulk Administratieve Dienstverlening BV
Autex Chemie D2 Loodgietersbedrijf Den Heijer & Pronk
Banketbakkerij P. Bergenhenegouwen MaCo computer service
Berk Accountants en belastingadviseurs Meeuwisse Nederland B.V
Bloemenhuis George Meevers sport
Brouw Café Nolet Advocaten
Burger van Leeuwen P.J. van Duijne 
Café De Renbaan Philippo verkeersschool
Charley’s verhuizingen Prime Cargo Netherlands (Air) B.V.
De Lens Optiek Pronk P. Onderhoudsbedrijf 
De Scheveningsche Courant Rabobank Den Haag
Drukkerij Aktief B.V. Robsan schoonmaakbedrijf 
Erik Willems onderhoudsbedrijf Salon Ariësta 
Free-Kick Starco B.V. 
Florencia ijs Studio Specials 
Garage clothing company Tekstueel Grafische Produkties 
Gastheren catering United Soft Drinks B.V. 
GeldXpert Scheveningen UTS van der Geest verhuizingen 
Glashandel Piket Van der Zwan It 
Grand Café Zarautz Van Dorp Verhoog 
Groen Advies Van Laar Verf en Behang
Haarmode voor 2 Verhuisbedrijf N.J. v/d Pot & Zn
Heineken Vestia Den Haag-Scheveningen
H.G. Huizenbeheer Vliko BV
Restaurant Haagsche Beek Wassenaar Snacks
HartBeach Wijnimport Scheveningen
Hotel Gevers
Herberg Vlietzigt

Wim Mos-Wonen 
WoonInvest Scheveningen

2



oor u ligt alweer de derde editie van de 
jaarlijkse presentatiegids van SVC’08. Het 
bestuur is aan de sponsorcommissie veel dank 
verschuldigd voor al het werk dat weer is uit-

gevoerd en uiteindelijk deze prachtige gids heeft 
opgeleverd. Wij wensen u veel leesplezier.
 
Wat een seizoen hebben we met elkaar achter de 
rug. Van het oorspronkelijke JAC complex ver-
huizen naar de tijdelijke huisvesting en inmiddels 
wederom verhuist maar nu naar de uiteindelijke 
thuishaven van onze vereniging SVC’08. Er is 
een complex gerealiseerd waar we allemaal best 
een beetje stil van zijn geworden. Elders in deze 
gids zult u hier ongetwijfeld meer over kunnen 
lezen. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om een ieder te bedanken die het afgelo-
pen seizoen, in welke vorm dan ook, een steentje 
heeft bijgedragen tot wat we tot op heden hebben  
bereikt.
 
Met de selectie elftallen zijn het afgelopen 
seizoen goede resultaten geboekt. Zowel het 
eerste- als tweede elftal behaalde de nacompetitie 
en dat leverde mooie, spannende wedstrijden op 
met veel publieke belangstelling. Jammer genoeg 
moest ons A1 elftal de verworven plaats in de 
hoofdklasse al weer na één seizoen prijs geven.  
In de maand augustus werd wederom de Job den 
Dulk Nederlaagserie gespeeld. Gerenommeerde 
clubs hebben positief gereageerd op de uitnodi-
ging van onze selectiecommissie en namen deel 
aan de wedstrijden die gewoontegetrouw worden 
afgesloten met een haringhap. 
Wij kijken met veel interesse uit naar wat het 
seizoen 2010-2011 ons gaat brengen en hebben 
erg veel vertrouwen in de selectiegroep en de 
technische staf.
 
Storend was dat het afgelopen seizoen een 
aantal wedstrijden het eindsignaal niet haalde 
bij jeugd- en seniorenwedstrijden. Het bestuur is 
van mening dat dit niet te tolereren is en zal in 

het komende seizoen, gelijk als in het verstreken 
seizoen, maatregelen nemen als dat noodzakelijk 
is. In samenwerking met de commissie Normen 
en Waarden zal het bestuur de gedragregels voor 
de leden van SVC’08 aanscherpen, en waarnodig 
meer onder de aandacht brengen.
 
Het is verheugend om te zien dat onze website 
inmiddels een meer dan professionele uitstraling 
heeft gekregen en met recht een visitekaartje mag 
worden genoemd voor onze club. De heren van 
SVC TV hebben met hun aanpak veel kijkplezier 
opgeleverd en SVC’08 verder op de kaart gezet.
 
Contributies en kantine-inkomsten zijn geld-
stromen die een vereniging als SVC’08 nodig 
heeft om aan al haar financiële verplichtingen 
te kunnen voldoen. Echter dat is niet voldoende 
en daarom is het verheugend om te weten dat 
SVC’08 kan rekenen op een behoorlijk aantal 
sponsors die de club trouw zijn en financieel 
ondersteunen met voorop onze hoofdsponsor  
Rederij Groen. Erg triest was dat wij eerder dit 
jaar onverwachts afscheid moesten nemen van 
onze hoofdsponsor Frits van Laar. SVC’08 is 
Frits veel dank verschuldigd voor alles wat hij 
voor de vereniging heeft betekend.

Op weg nu naar weer een nieuw seizoen met 
SVC’08. Graag wil ik om bijzondere aandacht 
vragen voor al die medewerkers die onze vereni-
ging rijk is. Het is hartverwarmend om te zien 
hoe velen week in week uit bijna dagelijks voor 
SVC’08 bezig zijn. Duidelijk moet zijn dat de 
vereniging geen bestaansrecht zou hebben zonder 
deze bijzondere leden.
 
Ik wens u allen een sportief seizoen toe en hoop 
dat u zult genieten van ons nieuwe, prachtige 
complex.

Piet overduin, 
Voorzitter SVC’08

Voorwoord

V
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én aspect op het nieuwe sportpark 
is volledig door de club zelf inge-
vuld en dat is het nieuwe clubhuis. 
Dit was mogelijk omdat er veel 

deskundigheid op dit gebied binnen de 
club aanwezig is. Maar nog belangrijker, 
deze leden waren bereid om de handdoek 
ook daadwerkelijk op te pakken. 

Vrijwilligers van onder andere de Stich-
ting Oostersportpark, de bouwcommissie 
en de interieurcommissie gingen direct 
enthousiast aan de slag. Na veel overleg 
tussen SVC’08 en gemeente Den Haag 
en Wassenaar, kreeg SVC’08 uiteindelijk 
groen licht voor de bouwplannen. De 
bouw van de nieuwe huisvesting startte 
dan ook begin seizoen 2009-2010.

 

EERSTE STEENlEggINg
Een mijlpaal was de eerste steenlegging 
op 25 september 2009 door de verant-
woordelijke wethouders van de betrokken 
gemeenten Den Haag en Wassenaar. 
Vele aanwezigen met enkele gemeente-
raadsleden, aannemers, KNVB vertegen-
woordigers, (hoofd)sponsoren en bouw-
commissieleden waren getuige van deze 
handeling. Terwijl er achter de schermen 
druk werd gewerkt aan de plannen voor 
de inrichting van het nieuwe complex, 
werd er gewoon doorgevoetbald. Eind 
2009 moest SVC’08 haar intrek nemen 
in een tijdelijke huisvesting, vanwege 
de overdracht per 1 januari 2010 van de 
voormalige JAC-gronden aan de Verenig-
de Staten voor de bouw van de nieuwe 
ambassade. Het voetballen ondervond 
geen hinder van de tussentijdse verhui-
zing. De term tijdelijke huisvesting moet 
echter niet verkeerd opgevat worden: veel 
bezoekende verenigingen hadden een 
dergelijke huisvesting best permanent ter 

Unieke locatie Voor 
Unieke clUb
Het afgelopen jaar is er op vele fronten gebouwd bij de club.  

In het derde seizoen mogen we eindelijk het nieuwe complex op het Oostersportpark in gebruik 

nemen. Nieuwe velden, waaronder kunstgras en bovenal het nieuwe clubgebouw. 

Daar ging heel wat voorbereidend werk aan vooraf.

De eerste stap naar het nieuwe complex was de aanleg van kunstgras.

e

Het publiek maakt gebruik van de nieuwe accommodatie.
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beschikking willen hebben. SVC’08 heeft 
dan ook heel goed kunnen ‘draaien’ vanuit 
deze tijdelijke behuizing.

INTERIEuR
De plannen voor het interieur werden op 
5 maart 2010 in handen gegeven van en-
kele interieurbedrijven. Zij moesten vorm 
geven aan de originele ideeën van de inte-
rieurcommissie. Naast een zuiver zakelijke 
relatie met alle betrokken bedrijven is 
het verheugend te constateren, dat zij 
ook op het gebied van sponsoring bereid 
zijn gebleken hun bijdrage te leveren. Via 
een succesvolle “Interieur loterij” en een 
“Interieur Barometer” hebben vele leden 
een steentje bijgedragen. 

Vlak voor aanvang van dit nieuwe seizoen 
werden nog de laatste handen gelegd aan 
diverse zaken in en rondom het gebouw. 
Alle medewerkers hebben werkelijk alles 
in het werk gesteld om het mogelijk te 
maken dat het komende seizoen gesport 
kan worden op een geheel vernieuwd 
Oostersportpark. Een sportpark gelegen 
in een groene bosrijke omgeving met een 
huisvesting welke recht doet aan deze 
omgeving. 

HET RESulTAAT
Nu de bouw klaar is, staat er een kantine 
waar we als hele vereniging trots op zijn. 
Een unieke prestatie! Menig topclub zou 
willen zich eigenaar te mogen noemen 
van een dergelijk complex. Het is een ge-
bouw met uitstraling. Van binnen valt een 
vriendelijke, moderne inrichting op met 
veel ruimtes voor onderlinge ontmoeting 
en diverse mogelijkheden voor ontspan-
ning. 

Via grote tv-schermen is actuele infor-
matie van SVC’08 te vinden. Tevens is de 
blik naar buiten gericht op het voetbalge-
beuren door de grote ramen, het terras en 
de tribune die direct in verbinding staat 
met de kantine. De spelers betreden via 
de hal onder het midden van de tribune, 
onder toeziend oog van het publiek, het 
veld. Een gebouw om met recht trots 
op te zijn: Een in vele opzichten unieke 
locatie voor een unieke vereniging. 

 Tekst: Rob den Dulk

Tijdens de lange vorstperiode lag de bouw even stil.

SVC’08 kantine.

Er moet nog veel gebeuren voordat er een biertje gedronken kan worden.
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amen met een aantal 
spelers blikten we terug 
op afgelopen seizoen. Na 

de eerste wedstrijden leek het 
voor zowel het eerste als het 
tweede een geweldig seizoen 
te kunnen worden. Helaas 
werden er daarna, mede door 
blessures en verschuivingen, 
minder punten gehaald dan 
aan het begin van het seizoen. 
Het derde elftal kwam wat 
minder uit de startblokken. 
Desondanks stonden alle drie 
de selectie-elftallen tijdens de 
winterstop goed in de compe-
titie. 

Er kon omhoog gekeken worden en er 
was nog altijd goede kans op een periode-
titel. Ook was een kampioenschap zeker 
nog niet onmogelijk. Tijdens de winter-
stop, die langer dan normaal duurde door 
de lange vorstperiode, werden er verschil-
lende activiteiten georganiseerd, waaron-
der de jaarlijkse Bosloop. 
Na de winterstop wist het eerste, ondanks 
blessures, op de laatste speeldag de na-
competitie te behalen, net als het tweede. 
Het derde elftal deed tot drie wedstrijden 

Tijdens de nacompetitie werd er fel gestreden om de winst.

Het vierde en vijfde speelden eind van het seizoen een vriendschappelijke wedstrijd tegen elkaar.

nacompetitie 
eerste en tweede
 

voor het einde nog mee, maar moest zich 
wederom gelukkig prijzen met een accep-
tabele plek in de derde klasse. Het tweede 
elftal overleefde de eerste ronde helaas 
niet door een verlies na strafschoppen. 
Het eerste elftal schopte het een ronde 
verder dan vorig seizoen, de tweede ronde. 
Toch moesten ook zij na strafschoppen 
afscheid nemen van de nacompetitie. 
We mogen concluderen dat alle selectie-
elftallen wederom goede stappen vooruit 
hebben gemaakt. 
 

SPElVREugDE BIJ lAgERE 
SENIoREN
Spelvreugde is de belangrijkste doelstel-
ling in de lagere seniorenelftallen. Maar 
ook daarmee vallen winsten te boeken. 
Het resultaat mag er zijn. 
Dat bewees het vijfde wel, toen zij al in 
maart kampioen werden van de vierde 
klasse. Behalve dit kampioenselftal speel-
den nog meerdere elftallen mee in de 
bovenste regionen, terwijl anderen weke-
lijks streden tegen degradatie. Toch is dat 
niet het enige dat telt. 
Natuurlijk speelt ieder elftal, laag of hoog, 
toch negentig minuten lang voor de winst. 
Maar zeker zo belangrijk is de spelvreug-
de. Ja, en dan kun je zelf als verliezend 
elftal toch winst halen, namelijk met het 
plezier dat iedere zaterdag weer bestaat in 
het lekker balletje trappen en de spanning 
van iedere zaterdag opnieuw of het deze 
week eindelijk weer eens gaat lukken. 
En niet te vergeten de lol met elkaar na 
de wedstrijd.

s
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e selectie gaat nu het derde seizoen 
in met hoofdtrainer Piet van Duijn. 
Dennis Luhulima heeft helaas afge-

lopen seizoen afscheid genomen van de 
selectie. Gelukkig is daar een goede ver-
vanger voor gevonden. Oud-selectiespeler 
Bas Lambooij zal het tweede gaan trai-
nen. De redactie van de presentatiegids 
ging met zowel Bas, ter kennismaking, als 
Piet in gesprek en vroegen beide trainers 
naar de verwachtingen voor komend 
seizoen. 

DoEl 
Na een wisselend seizoen met een succes-
vol einde, wil selectietrainer Piet van Duijn 
de lijn voortzetten en komend seizoen 
eindigen bij de top drie. “We moeten er 
wel een stapje bij doen, maar het team 
staat nu. Als we kunnen voortborduren op 
het einde van afgelopen seizoen gaan we in 
de goede richting. We beschikken over een 
jonge groep selectiespelers die zich goed 
ontwikkelen. Voetbaltactisch kan het alleen 
nog beter en de snelheid moet omhoog.” 

nieUwe 
accommodatie, 
nieUwe kansen

Zowel het eerste als het tweede behaalde afgelopen seizoen de 
nacompetitie. Hoewel beide teams daarin wel helaas werden 
uitgeschakeld, is het belangrijkste doel in ieder geval gehaald; 
namelijk handhaven in de bestaande klasse.

BAS lAmBooIJ (32), trainer van het 
tweede, begon op zijn zesde met voet-
ballen bij de jeugd van ADO Den Haag.  
In 2002 merkte hij dat hij het plezier in 
voetbal kwijt was. “Ik zocht meer ge-
zelligheid, maar ook wel op een hoog 
niveau. Zo kwam ik bij JAC terecht. Ik 
ging het avontuur aan, we speelden 
toen eerste klasse. Het was een leuke 
tijd met goede prestaties. Toch bleef 
het wel trekken om weer hoger te gaan 
spelen.” Bas maakte de overstap naar 
HBS, maar dit was van korte duur. Toen 
hij een heupblessure opliep, besloot 
hij de trainerscursus te gaan volgen. 

Voor nieuwkomer Bas ligt de doelstelling 
iets anders. “Ik start eigenlijk met een 
schone lei, ik zie dat ze nog veel kun-
nen verbeteren, maar ze hebben ook al 
veel stappen vooruit gemaakt. We willen 
in ieder geval net als afgelopen seizoen 
proberen een periodetitel te halen. Het 
basisdoel is overigens om ze in het eerste 
te krijgen. Daar train je toch voor, ook 
al raak je ze dan wel kwijt in het tweede. 
Verder vind ik het belangrijk dat er een 
sterk team staat. Ze moeten binnen en 
buiten het veld goed met elkaar omgaan. 
Kijk bijvoorbeeld naar het Nederlands 
elftal, dat is echt een team geworden, 
daardoor zijn ze ook in het veld beter 
gaan spelen.” 

PoSITIEF
Vanuit de jeugd zijn verschillende spelers 
doorgestroomd naar het derde. “Hier zit 
meer in, maar het niveauverschil is op 
het moment nog te groot. Ik denk wel 
dat sommigen snel grote stappen kunnen 
maken, maar ze moeten zich fysiek en 

Voor zijn stage koos hij voor SVC’08. “Ik 
had het bij JAC zo naar mijn zin dat ik 
graag daar stage wilde lopen, dat werd 

mentaal nog iets verder ontwikkelen. 
Daar hebben ze eerst de ruimte voor in 
het derde. Het is belangrijk om je eigen 
jongens goed op te leiden”, aldus Piet. 
Piet en Bas zien er naar uit om komend 
seizoen met de selectie te trainen en 
wedstrijden te spelen bij de nieuwe ac-
commodatie. “Het nieuwe complex heeft 
een geweldige uitstraling. Dat moet ook 
een stimulans zijn voor de spelers”, zegt 
Piet. Dat beide trainers erg blij zijn met 
de nieuwe accommodatie, moge duide-
lijk zijn. Maar wat trekt ze verder aan in 
SVC’08? Piet: “Ik heb maar zelden ver-
enigingen gezien waarbij zoveel vrijwilli-
gers actief zijn, dat is heel prettig werken.” 
Zo zijn ook de mannen van SVC’08 
TV vrijwilligers. Piet maakt regelmatig 
gebruik van de beelden van SVC’08 TV. 
“Het is heel handig om wedstrijdsitua-
ties terug te halen.” Bas vindt het vooral 
leuk omdat er zoveel bekenden rond 
lopen. “Het is echt je clubje geworden 
en de sfeer is erg goed. Ik verheug me op 
komend seizoen.” 

EVEN VooRSTEllEN…
dus SVC’08. Ik leerde heel veel van mijn 
stage bij het eerste, toen halverwege het 
seizoen bleek dat Dennis weg zou gaan, 
werd ik gevraagd. Ik zie het als een leuke 
uitdaging.” In het dagelijks leven werkt 
de trainer als leraar op een basisschool. 
Bas vindt Louis van Gaal een voorbeeld 
van een goede trainer. “Voetbaltech-
nisch is hij heel sterk. Daarnaast lopen 
alle spelers met hem weg. Ik denk dat 
het heel goed is dat hij als trainer niet 
alleen interesse heeft in de voetbal-
ler, maar ook in de persoon daarachter.  
Er is wederzijds respect. Dat vind ik ook 
belangrijk.” 

Hoofdtrainer Piet van Duijn kijkt 
aandachtig naar de wedstrijd.

d
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De aanval Staand van links naar rechts Tim de Jong, Hi sham 
Meghachi, Stephen de Ruiter, Tony Taal Zittend van links naar rechts Robin den Dulk, Liam de Ruiter, Ruben Buis, Rutger Kooman

Het middenveld 

Staand van links naa
r rechts 

Wesley Quist, Jeffrey Krens, Jeffrey van  

der Meer, Dominique Minnaar, Rene Roeleveld 

Zittend van links naa
r rechts 

Jasper Spaans, Martijn Köller, Maichel Stierman,  

Robert Waterreus, Deniz Muftaroifski

De verdediging 
Staand van links naar rechts Danny Krens, Marco Vredenbregt, 
Mart de Jong, Jeffrey van Tol, Patrick Boutier 
Zittend van links naar rechts Daniël Atzei, Marcel Smit, 
Nick Schoenmaker, Erwin Mooiman, Ferry Overduin

De staf  
Henk Beekhuizen, Rob van der Stelt,

Gerrit Mooiman, Richard Tetteroo,  

Bas Lambooij, Jochem Verbaan, Peter Groen, 

Bob Leenen, Piet van Duijn, Hans Prins,  

Maurice Oosterbaan

De Keepers Roel Remmerswaal Lennert van Steenbergen
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edereen kijkt ernaar uit om komend 
seizoen de nieuwe accommodatie 
in gebruik te nemen. Zoals velen al 
hebben gezien, mag de nieuwe accom-

modatie als een paradepaardje bestempeld 
worden. De inspanning die vele clubleden 
in de realisatie van deze nieuwe behuizing 
hebben gestoken, verdient wat mij betreft 
het stempel subliem! 

Deze accommodatie zal ons in staat 
stellen nog meer voor onze jeugd te gaan 
betekenen. Hierbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan de organisatie van activiteiten 
in een aparte jeugdruimte als de (weers)
omstandigheden daarom vragen. Een 
nieuwe accommodatie vraagt ook om 
goede afspraken, de belangrijkste daarvan 
is dat we het met zijn allen in goede staat 
willen houden. Laten we daaraan allemaal 
een steentje bijdragen en er ook op toe-
zien dat dit gebeurt.

uITBREIDINg
Het derde seizoen staat alweer voor de 
deur en ik ben trots te vermelden dat 
we onze huidige jeugdteams uit kun-
nen breiden. In het nieuwe seizoen gaat 
SVC’08 van start met de volgende teams: 
2 A, 4 B (inclusief meisjes B), 2 C, 3 D 
(inclusief meisjes D-zevental), 3 E, 3 F en 
last but not least een (jong) damesteam. 
Dit jonge damesteam is een primeur bin-
nen SVC’08 na het doorschuiven van het 
meisjes A-team. We gaan ook van start 
met de zogenaamde Ukkies. Het gaat hier 
om jongens en meisjes in de leeftijd van 
vier en vijf jaar (en enkele zesjarigen) die 
door middel van een interne competitie 
de eerste beginselen van het voetbalspel 
aangeleerd krijgen. De Ukkies worden 
elke zaterdagmorgen op enthousiaste 
wijze ontvangen. Op de achterkant van 
deze gids en op de website kunt u er meer 
over lezen. 

PlANNEN
Er zijn bij SVC’08 veel mensen actief 
voor de jeugd. Zo zitten er in de jeugd-
commissie alleen al de jeugdvoorzitter, 

het secretariaat en de penningmeester, 
een sponsorfunctionaris, een toernooi-
commissie, een activiteitencommissie en 
de jeugdcoördinatoren. Komend seizoen 
werkt de jeugdcommissie vooral aan het 
fijnslijpen van de (technische) organisa-
tie rondom de jeugdspelers. Begin juni 
zijn we hier al mee begonnen door in 
het jeugdbeleidsplan naast het algemene 
beleidsdeel ook ruimte te maken voor 
een technisch plan, een keepersplan en 
een plan voor het team onder 23 jaar. Dat 
laatste in overleg met de selectiecommis-
sie uit de seniorentak. 

NoRmEN EN wAARDEN
Normen en waarden vormen een belang-
rijk beginsel van onze vereniging SVC’08. 
We hanteren daarom ook bij de jeugd 
een aantal praktische gedragsregels met 
als achterliggende gedachte wederzijds 
respect. Deze gelden niet alleen voor de 
jeugdleden, maar ook voor de toeschou-
wers. Op de website zijn de gedragsregels 
terug te vinden. Eigenlijk komt de hele 
set gewoon neer op normaal gedrag en 
elkaar er op aanspreken als dat nodig is. 

INTERNATIoNAAl 
De jeugdcommissie/toernooicommis-
sie is druk met de opzet van een nieuwe 
toernooistructuur voor enerzijds de A, 
B en Dames en anderzijds de C, D, E 
en F. Vooral voor de laatste categorie is 
inmiddels contact gelegd met de bekende 
Euro Sportring om te zien in hoeverre we 
internationaal getinte toernooien op het 
sportpark van SVC’08 kunnen binnenha-
len. Het betekent voor de vereniging meer 
inkomsten, maar ook meer uitstraling. 
Daarnaast zal de activiteitencommissie (AC)
zich ook dit jaar weer inzetten voor alle 
activiteiten die we organiseren buiten het 
voetballen om, zoals het voorjaarskamp, 
het sinterklaasfeest en gourmetavonden 
voor de oudere jeugd. Naast de activi-
teiten van de AC mogen zeker niet de 
activiteiten vergeten worden waarbij een 
aantal jeugdkaderleden fondsen genere-
ren om iets extra’s te kunnen doen voor 

de jeugd, bijvoorbeeld de bingo, de grote 
clubactie en de SVC-league. Ook dit jaar 
zullen deze weer plaatsvinden. 

mEER gEDIPlomEERDE TRAINERS
In het komend seizoen zullen verschil-
lende jeugdtrainers, net zoals dit seizoen, 
diverse trainersopleidingen gaan volgen. 
Daardoor zullen we op termijn over 
vrijwel alleen maar gediplomeerde trainers 
voor de jeugd beschikken. Ook hebben 
enkele jeugdleden zich aangemeld om een 
scheidsrechtersopleiding te volgen. Dit 
willen wij alleen maar stimuleren, dus bij 
voldoende animo zal hieraan zeker gehoor 
gegeven worden.

PlEZIER VooRoP
Naast al deze vrijwilligers voor de jeugd, 
kunnen we nog steeds enthousiaste 
nieuwe krachten gebruiken. Een goede 
organisatie met een stevig fundament is 
immers heel belangrijk. We hopen dat 
meer oud-spelers en huidige selectiespe-
lers, die al een tijdje buiten beeld zijn, in 
een functie weer op het ‘oude nest’ terug 
willen komen. 
Samengevat: veel afspraken en voorne-
mens, maar welke lijn we ook volgen, 
plezier moet altijd voorop staan. Ik wens u 
en jullie dan ook een sportief en plezierig 
seizoen! 

Cor mooijman
Jeugdvoorzitter SVC’08

JeUgd  woordJe

i
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innen de vereniging helpen de 
VVSVC zaken en activiteiten 
mogelijk te maken, welke anders 

vaak moeilijk te financieren zijn. Zo 
komen activiteiten als Sinterklaas, het 
zomerkamp en toebehoren voor jeugdac-
tiviteiten aan bod. Maar dit jaar heeft de 
VVSVC ook voor de jeugd bijzondere 
trainingsfaciliteiten vanwege de strenge 
winter mede helpen financieren. Ook 
hebben de VVSVC bijdragen geleverd 
aan het interieur van onze nieuwe kantine.

INZET VRIENDEN
Dankzij een niet aflatende inzet van de 
Vriendenwervers gaan de VVSVC het 
nieuwe seizoen van start met maar liefst 
120 Vrienden. Onder deze Vrienden 
bevinden zich ook steeds meer bedrijven. 
Een overzicht van alle Vrienden staat 
op de site van SVC’08 onder het kopje 
‘Vrienden van SVC’08’ en in de nieuwe 
kantine op de screens.
Het bestuur van de ‘VVSVC’ bestaat uit 
Han van der Zwan (VanderZwan-IT), 
Martin Grootveld (GeldXpert in Scheve-
ningen) en René Grootveld. Samen met 
de Vriendenwervers Leo van Teylingen, 
Hans van der Pot (Van der Pot Verhui-
zingen), Ernst Sturm en Tim de Jong Sr 
(Café de Renbaan) zetten zij zich in voor 
VVSCV. 

‘Vrienden Van sVc’08’ heeft 
120 Vrienden na eerste seizoen
Bij een grote club als SVC08 is er altijd behoefte aan zaken en activiteiten die niet direct uit de 
algemene clubkas gefinancierd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het jeugdkamp, 
aanvullend trainingsmateriaal en alle andere zaken die bijdragen aan een aantrekkelijke, gezel-
lige en financieel gezonde vereniging. Hiervoor is sinds oktober 2009 een ondersteunend comité 
van leden en sympathisanten in het leven geroepen: de ‘Vrienden van SVC’08’ (VVSVC). 

komEND SEIZoEN
Ook het komend seizoen zal de VVSVC 
weer meedoen, meedenken en meewerken 
aan activiteiten en bijzondere acties vanuit 
de club. Iedereen die onze club een warm 
hart toedraagt kan Vriend worden van 
SVC’08. Voor slechts € 50,00 per seizoen 
helpen Vrienden activiteiten financieel te 
ondersteunen. Wat krijgen zij hiervoor 
terug (naast natuurlijk het fijne gevoel de 
club SVC’08 te ondersteunen)? Vermel-
ding van de (bedrijfs)naam op een spe-

ciale internetpagina op de SVC’08 site en 
drie keer per seizoen een nieuwsbrief van 
de Vrienden van SVC’08 met informatie 
over gefinancierde zaken/activiteiten.

Heb je belangstelling ook Vriend te worden? 
Neem dan contact op met bovengenoemde 
mensen of mail de VVSVC op 
vriendensvc08@gmail.com onder vermel-
ding van je naam (of bedrijfsnaam). 

b

Bestuur vrienden van SVC’08
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et tweede seizoen werd voor de 
jeugdafdeling van SVC´08 afge-
sloten met wisselende resultaten. 
Vooropgesteld dat resultaten 

niet bepalend zijn voor het welslagen van 
een seizoen. Het plezier in het spel is be-
langrijker dan het uiteindelijke resultaat. 

Naast het voetballen worden voor de 
jeugdleden veel activiteiten georganiseerd 
door de Activiteiten Commissie (AC). 
Afgelopen seizoen organiseerden zij 
onder andere het voorjaarskamp, het 
zomerkamp, jeugdmiddagen, gourmet-

terUgblik JeUgd

h avonden voor de oudere jeugd, moonlight 
bowlen en het sinterklaasfeest. 

Eén van de hoogtepunten is ‘de pupil van 
de week’, waarbij een pupil aanwezig is 
bij een thuiswedstrijd van het eerste elftal. 
De pupil maakt de wedstrijdbespreking 
mee, doet de aftrap en zit op de bank. 
Zijn naam wordt vermeld op de website 
en omgeroepen door de luidsprekers. Voor 
een pupil een prachtige ervaring om zo 
met spelers van het hoogst vertegenwoor-
digende elftal aanwezig te zijn. 

Dat plezier en prestatie samen kunnen gaan bewijst het aantal 
groeiende jeugdleden van SVC’08. Het afgelopen seizoen liet ons 
meisjesteam zien dat het helemaal meedraait. De MC1 werd 
kampioen! 

Selectiespeler in spé.

Soms zijn de spelletjes best zwaar.

Tijdens het zomerkamp wordt er natuurlijk ook gezwommen.

Het zomerkamp in Schaijk (Brabant).

Er worden veel spelletjes tijdens het voorjaarskamp gespeeld.

   
   

   
   

    
    

     
   O

p jonge leeftijd wordt er al kort gedekt.

Patatje na de wedstrijd.

account manager
van jeugdcoordinator Ron van Baaren de 
prijs uitgereikt.

15

P
resentatiegids SVC

’08 2010-2011



16



et als SVC TV is ook de website 
buiten de vereniging niet onop-
gemerkt gebleven. Alom oogst 

men veel waardering voor een website die 
bekend staat om zijn kleurrijke, overzich-
telijke en altijd actuele informatie. Maar 
wat kun je er allemaal op vinden en wie 
maakt de site eigenlijk? Aan het woord, 
het webteam zelf, dat bestaat uit Jelle 
Landa en Nico Taal. 

INHouD
“Centraal staat het nieuws, de actuali-
teit. Variërend van wedstrijdverslagen, 
bestuursmededelingen, jeugdkampen, par-
keeraanwijzingen en de pupil van de week 
tot nieuws over onze omgeving (de ge-
meente). Maar de website bevat nog veel 
meer. Zo heeft SVC’08 TV een eigen plek 
waarop regelmatig reportages verschijnen. 
De Vrienden van SVC’08 publiceren er 
de namen van alle vrienden en hoe je ook 
vriend kunt worden. En natuurlijk is er 
een prominente plaats voor onze sponsors, 
die met hun bedrijfslogo of een interview 
in het virtuele zonnetje gezet worden.” 
 
TAkEN wEBTEAm 
“Het webteam van SVC’08 schrijft niet 
de hele site vol, dat zou ook niet kun-
nen met een team van slechts twee 

Van goed gelezen krantJe naar 
drUkbezochte website
Van oudsher was het krantje het belangrijkste communica-
tiemiddel binnen de club. Nu internet voor de meeste leden 
de gewoonste zaak van de wereld is, heeft de website die rol 
overgenomen. Sinds de fusie is de website van SVC’08 hét in-
formatie- en communicatiemiddel van de vereniging geworden, 
zowel intern als extern. 

personen. Gelukkig worden we geholpen 
doordat veel commissies en elftallen een 
eigen webredacteur hebben, die zelf hun 
inhoud plaatsen. Het webteam beheert 
het systeem achter de website. We zorgen 
dat alle redacteuren de juiste rechten 
hebben om hun werk te kunnen doen. 
Als er technische problemen zijn, nemen 
we contact op met het bedrijf dat de 
site heeft gebouwd om een oplossing te 
vinden. En op basis van onze eigen erva-
ringen en wensen die we krijgen vanuit de 
vereniging, proberen we in overleg met de 
bouwer de site steeds te verbeteren en uit 
te breiden met nieuwe functionaliteiten. 
Het webteam verzorgt ook de homepage, 
de voorpagina van de site. Bijvoorb eeld 
door daar verwijzingen te plaatsen naar 
berichten en verslagen die redacteuren 
op de site hebben gepubliceerd. En we 
beheren in opdracht van het bestuur 
het gastenboek. Als er nieuwe berichten 
geplaatst worden, beoordelen wij of deze 
geen ongewenste inhoud hebben. Het 
webteam zal zich ook bezig houden met 
het narrowcasting systeem op de grote 
schermen in onze nieuwe accommodatie. 

Ook daar zullen we ondersteunen met 
beheer van het systeem, zodat iedereen 
ook binnen de muren van ons clubgebouw 
op de hoogte blijft!” 
 
PlANNEN komEND SEIZoEN
“Om de doelstelling waar te maken dat de 
website hét informatie- en communicatie-
middel van SVC’08 is, moet de site altijd 
zo actueel en volledig mogelijk zijn. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat zowel de leden 
als de buitenwereld nieuws over SVC’08 
allereerst vernemen via de website. En 
dat we het voor iedereen de moeite waard 
willen maken om elke dag de website te 
bezoeken door te proberen elke dag iets 
nieuws op de site te publiceren. 
Het webteam wil de homepage een 
opfrisbeurt geven. Zo gaan we de foto’s 
in de kop verversen. Daar moet natuurlijk 
onder andere een foto van ons nieuwe 
clubgebouw in komen. En als het club-
gebouw af is, kan de rubriek nieuwbouw-
nieuws verdwijnen. Op die plaats op de 
homepage willen we dan extra aandacht 
besteden aan SVC’08 TV, want dat is 
toch wel een heel bijzonder onderdeel van 
de site. En verder blijven we natuurlijk 
ook in het nieuwe seizoen werken aan 
grote en kleine verbeteringen van de site. 
Waarbij we hopen op nog meer content 
van nog meer redacteuren. Het zou toch 
prachtig zijn als elk elftal een redacteur 
heeft die elke week een wedstrijdverslagje 
maakt? Pas dan is de site echt voor én 
door alle leden!” 
 

n

Jelle en Nico zijn de webmasters van de SVC’08 website.
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onderdeel in SVC Boulevard is de gast, 
side-kick Hans van der Pot en het dopje 
vieux aan het eind van het programma. 
De actualiteit, maar ook het zogenaamde 
lief en leed, zoals geboorte, jubilea, ern-
stige blessures en ziekte worden gepre-
senteerd. Zo blijft iedereen betrokken. 
Daarnaast wordt er regelmatig iemand 
in de maling genomen. “Met knippen en 
plakken kun je heel veel. Maar het moet 
natuurlijk wel een grapje blijven, we wil-
len iemand niet echt voor schut zetten, 
dat gaat te ver.” Niet alleen de makers 
hebben veel lol tijdens de uitzending, vaak 
kan de gast er ook wat van. “De opname 
met scheidsrechter Lucien Hamers staat 
mij het meeste bij”, zegt Leo. “We kregen 
toen echt de slappe lach, hij zelfs zo erg, 
dat zijn cola uit zijn neus en mond spoot!” 
 
“We willen vooral die balans tussen 
serieus en grappig houden.” Wat het ook 
wordt, we krijgen ze gelukkig ook dit 
seizoen weer wekelijks te zien. 

amen met de kijker gaat SVC’08 
TV alweer het derde seizoen in. 
Wat de mannen van SVC’08 

TV wekelijks op de website plaatsen is 
wel uniek in onze regio te noemen. De 
redactie van de presentatiegids nam een 
kijkje achter de camera’s en interviewde 
de interviewers zelf. 
 
HoE HET AllEmAAl BEgoN
Pim is nu zeventien, maar weet al op 
jonge leeftijd dat hij filmmaker wil 
worden. Zijn ambitie brengt hem tot het 
maken van een dvd over de geschiede-
nis van SV’35, zijn voormalige club. Het 
filmen gaat hem goed af, maar het contact 
zoeken met oude leden is lastiger. Dat is 
het moment waarop Leo in beeld komt. 
Tijdens een praatje biedt hij zijn hulp aan 
en zo ontstaat de samenwerking. Jong 
en oud in één team. Ze houden elkaar 
scherp, vullen elkaar goed aan en wijzen 
elkaar er op wanneer het wel ietsje minder 
of ietsje meer kan. Door de enthousiaste 
reacties op de dvd besluiten Pim en Leo 
de samenwerking voort te zetten na de fu-
sie met JAC. En met succes, want SVC’08 
TV is tegenwoordig beroemd in de regio, 
de naam is al genoemd bij Amateur Voet-
bal, Info Thuis en TV West. 
 
SVC’08 TV
Beide mannen besluiten het geheel na de 
fusie uit te breiden en zo naar een hoger 
niveau te tillen. Van de geschiedenis op 
een dvd, schuiven ze naar de actualiteit 
op het web. Iedereen kan daar wedstrijd-
beelden, interviews en specials bekijken. 

kiJkJe achter de … camera’s 
Iedereen heeft ze wel eens langs de lijn zien staan.  
De twee mannen met filmcamera’s. Pim Markering en  
Leo van Teijlingen van SVC’08 TV. Een wedstrijdsamenvatting, 
interviews met trainers en spelers en niet te vergeten, SVC 
Boulevard, wie kijkt het niet. 

“Het kost soms dagen monteren, helemaal 
naast mijn school en werk is dat soms 
lastig. Maar door enthousiaste reacties, 
blijven we doorgaan”, zegt Pim. Leo leert 
in het tweede seizoen van Pim monte-
ren, zodat ze ook die ‘last’ samen kunnen 
delen. “Ik zie nu pas hoeveel tijd daar in 
gaat zitten! Soms maken we bij een wed-
strijd gebruik van drie camera’s en van het 
radioverslag. Dat tot één geheel monteren, 
daar gaat dagen werk in zitten. Maar het 
is wel een beetje een verslaving van ons 
geworden”, aldus Leo. 
 
AlTIJD BEElD
In weer en wind staan de filmers klaar. Ze 
missen geen van de thuiswedstrijden van 
de selectie, maar ook de lagere elftallen 
en de jeugd komen regelmatig aan bod. 
De filmers klimmen soms op de raarste, 
meest gevaarlijke plekken voor mooie 
beelden. Zo heeft Leo al een vast plekje 
op de nieuwe locatie gevonden, namelijk 
boven op het dak. Misschien moet hij 
dat toch in het vervolg aan de jongere 
Pim overlaten, om te voorkomen dat zijn 
camera weer van het dak valt. “Tja, er gaat 
wel eens iets mis.” Wonder boven wonder 
werkt de camera nog wel. 
Dat ze graag als eerste het nieuws over de 
club willen filmen, blijkt wel wanneer er 
een oude bom uit WO II wordt gevonden 
bij aanleg van één van de nieuwe velden. 
“Ik voelde me toen net een paparazzo”, 
reageert Leo. “Met een omweg kwam ik 
vooraan tussen alle journalisten te staan. 
Geweldig!” 
 
SVC’08 BoulEVARD
Sinds halverwege het eerste seizoen is 
SVC’08 TV aangevuld met SVC Boule-
vard. Het zogenaamde praatprogramma 
met reportages zit vol grappen en grollen. 
De uitzendingen duren vaak ruim tien 
minuten. “Het moet ook niet te lang 
worden, want dan haken de kijkers af.” 
(Opmerking redactie: Het is maar goed 
dat dit interview geen tv-item is, want 
met alle anekdotes die Leo tussen het be-
antwoorden van de vragen vertelt, zouden 
we zo een half uur kunnen vullen.) Vast 

s

Leo tijdens opname van 
het populaire SVC Boulevard.

Pim en Leo van SVC’08 TV in actie.

Pim filmt geconcentreerd. 
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UKKIES
4, 5 en 6 jarigen!

JONG BEGINNEN MET VOETBALLEN? 
DAT DOE JE NATUURLIJK BIJ

Ongetwijfeld wilt u dat uw kind: 

• Sportief opgroeit en plezier heeft.
• Leert om zich ook in teamverband te ontwikkelen. 
• Liefst lekker buiten bezig is, in een gezonde omgeving.
• Goed begeleid wordt. 
• Sport bedrijft in een prima sfeer.
• Zich uit kan leven op een mooie accommodatie. 
• Welkom is en zich welkom voelt. 

Al deze zaken vindt u bij onze vereniging.

Het UKKIES VOETBAL bij SVC’08 tijdens het komende seizoen is bedoeld voor kinderen geboren in 
2005 of 2006. Uitzonderingen zijn in overleg met de jeugdcommissie mogelijk. 
De ukkies spelen op zaterdag van 9 tot 10 uur in een interne SVC’08 competitie.  
De vereniging stelt voetbalschoenen, maten 30, 31, 32 en 32,5 (in bruikleen) beschikbaar indien 
men zelf geen schoentjes heeft. Voor de voetbalshirts wordt ook gezorgd. Het enige wat zij mee 
moeten nemen is een voetbalbroek of waar zij zin in hebben om in te voetballen. Het inschrijfgeld 
(zonder verdere contributieverplichting) bedraagt € 25,00 bij aanmelding als lid van SVC’08. 

Hebt u interesse of wilt u verdere informatie dan kunt u zich aanmelden bij 
Leny Baak, 06-12 07 71 67 of mailen naar leny.baak@planet.nl. 
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