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Selectiesponsor

Rederij Groen

Jeugdsponsor

H.G. Huizenbeheer B.V.

Zilversponsors

AVEQ Groep Rental & Sales

Drukkerij Aktief B.V.

Eijgendaal & v. Romondt

Ellens & Lentze Notariskantoor

Esso Scheveningen

InTension health club Scheveningen

Robert van der Zwan Makelaardij

Van Laar Belastingadviseurs

Zuurmond Woninginrichting

Strandpaviljoen Boonoonoonoos.nl

Overige sponsors

1st Choice

Julie Holding B.V.

Aalsmeers Bloemenhuis

Adm.- en Belastingadviesbureau

Overduin & Kreft

AlbaSign

Ariësta Kapsalon

Meeuwisse Nederland B.V.

Autex Chemie D2

Nolet Advocaten

Autorijschool Sahin

P.J. van Duijne

Banketbakkerij P. Bergenhenegouwen

Philippo verkeersschool

Baker Tilly Berk

Beltona

Rabobank Den Haag

Biezeman, autobedrijf

Bloemen Kiosk George

Brouw Café

Tes Groep Rotterdam

Café De Renbaan

United Soft Drinks B.V.

UTS van der Geest verhuizingen

De Lens Optiek

De Scheveningse courant

Verhuisbedrijf N.J. v/d Pot & Zn

Vlietzicht, herberg

L.J. den Dulk, Adm. Dienstverlening B.V.

Vliko BV

Free-Kick 

Vrolijk, koeriers service

Florencia ijs

Wassenaar Snacks

Garage Clothing Company 

WoonInvest Scheveningen

Grand Café Zarautz

HDB Telecom

Heineken

Vishandel Zoutenbier

Boeg Nautic

Glashandel Piket

Chiropractie Scheveningen

GEO Oliehandel

Bouter B.V.

Hartbeach

Bestuur:

Voorzitter : Piet Overduin T: 070-3540474 - 06-55786549

Vicevoorzitter : Jaap Lolkema T: 070-5112485 - 06-81938928

Secretaris : Piet Visser T: 070-3546644 - 06-21577958

Penningmeester : Martin den Dulk T: 070-3461555 - 06-49724026

Jeugdvoorzitter : Cor Mooijman T: 070-3521060 - 06-21253375

Bezoekadres:

Oostersportpark

Waalsdorperlaan 1AB

(Van Brienenlaan)

2244 BL Wassenaar 

T: 070-3242422

E: secretaris@svc08
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Colofon:
Hoofdredactie: 
Arjan Pronk
Fotografi e:
Arnaud Roelofsz, The MediaPlantation
Martin Pronk, Marcus Roelofs
Vormgeving:
mediaplantation.nl
Drukwerk:
Aktief
Aan deze gids werkten mee:
Mirjam Mos, Hans Kulk, Jaap Lolkema, 
Jaap Pronk, Pim Markering & Marco 
Vredenbregt
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Op weg dan maar met seizoen 5 

alweer onder de vlag van SVC’08. 

De organisatie draait gedurende 

deze periode van het jaar, waarin 

de meesten van ons op volle toeren 

genieten van een welverdiende 

vakantie. Maar complex onderhoud, 

materialen gereed maken voor 

trainingen en wedstrijden, teams 

indelen, scheidsrechters regelen, 

kantinebezetting verzorgen, dat zijn 

zaken die veel aandacht vragen van 

onze vrijwilligers.

 

Piet Overduin, voorzitter SVC’08 

Voorwoord

Samen

Traditioneel is de maand augustus een 

super drukke maand bij SVC’08. 

De Job den Dulk Nederlaagserie, het 

Visserij Jeugdtoernooi, de bekerwed-

strijden en de trainingsavonden staan 

dan op de planning. In september 

vangen de competitiewedstrijden aan 

waar een ieder op zijn niveau nage-

noeg wekelijks kan genieten van de 

spanning en de lol met elftalgenoten. 

Helaas komen er bij de KNVB nog 

wekelijks meldingen binnen van zaken 

die niet door de beugel kunnen. Het 

bestuur doet aan een ieder het drin-

gende verzoek dit na te laten en daar 

waar mogelijk te voorkomen op maar 

ook langs de velden. Samen hebben 

we de naam van onze vereniging hoog 

te houden.

 

Het bestuur wenst een ieder een 

plezierig seizoen toe en hoopt weer te 

kunnen rekenen op al die vrijwilligers 

die er steeds maar weer voor zorgen 

dat alle taken worden uitgevoerd. Een 

grote mate van samenhorigheid is 

hiervoor nodig.

 

Tot slot een woord van dank aan 

onze trouwe sponsors die ook in deze 

moeilijke economische fase de club 

trouw blijven en fi nancieel steunen met 

voorop onze hoofdsponsor Rederij 

Groen en jeugdsponsor HG Huizen-

beheer B.V.

Piet Overduin

Voorzitter SVC’08 



In deze nieuwe rubriek worden 

achtereenvolgens aanvoerder Hans 

van Duivenbode, nieuwe keepers-

trainer Koos Brochard en nieuwe 

spelers Kevin Blommestijn, Kevin 

Boer en Robin Otten het ‘hemd van 

het lijf’ gevraagd.

Hans, hoe kijk je terug op het afgelo-

pen seizoen?

‘Qua resultaat teleurstellend. Wij 

hebben genoeg kansen gehad maar 

te weinig gescoord en daarnaast op 

de verkeerde momenten doelpunten 

tegen gekregen’

En op je eerste jaar als aanvoerder?

‘Ik ben er trots op dat ik een leidende 

rol binnen het team mocht vervullen. 

Ik vond het leuk, leerzaam en wil er 

ook wel in verder.’(En zo geschiedde, 

in de eerste wedstrijd van het seizoen 

tegen dorpsgenoot Scheveningen zat 

de aanvoerdersband weer om zijn arm, 

red.)

Wat verwacht je van komend seizoen?

‘Ik denk dat wij er als collectief sterker 

op zijn geworden. Het is natuurlijk 

koffi edik kijken, maar als wij als 

ploeg de eerste wedstrijden goed 

doorkomen is dat een boost voor de 

rest van het seizoen. Ik heb er in ieder 

geval heel erg veel zin in!’

Koos, na een periode bij kersverse 

topklasser Scheveningen nu aan de 

slag bij SVC’08, heb je er zin in?

‘Ik zie de stap naar SVC’08 als een 

nieuwe uitdaging. Ik ga als keepers-

trainer mijn ervaringen proberen over 

te brengen op de keepers van de F-jes 

tot en met de selectie. Mijn prioriteit 

ligt vanzelfsprekend bij het eerste elftal. 

Ik sta eerlijk gezegd te popelen om te 

beginnen.’

Ik heb begrepen dat je sinds kort een 

voetbalschool bent gestart? 

‘Dat klopt helemaal. S.T.I.P. Voetbal-

opleiding. Ik heb in juni mijn eerste 

cursus gegeven en de volgende start 

in september. Ik hoop er ooit nog eens 

mijn beroep van te kunnen maken!’

Wat verwacht je van komend seizoen?

‘Meedoen met de bovenste vijf lijkt 

mij een uitstekende doelstelling. Maar 

het belangrijkste is dat wij er een leuk 

seizoen van gaan maken met als toetje 

een periodetitel!’

Kevin Blommestijn, jij bent één van 

de nieuwe spelers van SVC’08. Waar 

speelde je vorig seizoen?

‘Ik speelde vanaf de B-jeugd bij 

RKAVV en was afgelopen seizoen 

actief in het tweede. Jochem Verbaan 

(assistent trainer, red.) vroeg mij of ik 

interesse had om bij SVC’08 te komen 

voetballen. Na twee gesprekken met 

Jochem en hoofdtrainer Marco Lange 

heb ik besloten de stap te maken.’

Wat is jouw positie in het veld?

‘Ik speel op de links- of rechtsbuiten-

positie. Ik moet dit seizoen proberen 

om Liam de Ruiter, die naar Voorscho-

ten’97 vertrok, te doen vergeten. Ik ga 

er in ieder geval mijn uiterste best voor 

doen.’

Wat verwacht je van komend seizoen?

‘Er zijn veel nieuwe jongens bijge-

komen waaronder ikzelf. Kijkend naar 
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Het vragen(v)uurtje

Hans van Duivenbode Koos Brochard



de eerste trainingen denk ik dat we 

een aardig team hebben. Als we voor 

elkaar door het vuur willen gaan hoop 

ik met de club in de top vijf te eindi-

gen!’

Kevin Boer, afkomstig van dorpsge-

noot Duindorp SV. Hoe werd op jouw 

overstap gereageerd?

‘Over het algemeen positief, al blijft 

het overstappen van de ene Sch-

eveningse vereniging naar de andere 

altijd een gevoelig onderwerp. Maar ik 

ben nu 21 jaar en vond dat de tijd rijp 

was om een stap omhoog te maken. 

 Daarnaast wilde SVC’08 me al een 

paar jaar hebben.’

Wat is jouw positie in het veld?

‘Ik ben van origine een echte rechts-

half.’

Wat verwacht je van komend seizoen?

‘Ik verwacht een leuk seizoen met veel 

spannende duels waarin wij minimaal 

een periodetitel zullen pakken!’

Robin, als keeper overgestapt van 

Rijnvogels naar SVC’08. Waarom deze 

keuze?

‘Bij Rijnvogels heb ik nooit de kans 

gekregen om in het eerste elftal te spe-

len. Ik hoop die kans bij SVC’08 wel te 

krijgen al wordt de concurrentiestrijd 

met Joris van Harmelen loodzwaar. 

Ik ga er in ieder geval voor de volle 

honderd procent tegenaan.’

Hoe ben je eigenlijk in contact ge-

komen met SVC’08, Rijnvogels speelt 

per slot van rekening een klasse 

hoger?

‘Henk Beekhuizen, de teammanager, 

heeft mij vorig seizoen benaderd. 

Omdat de situatie bij Rijnvogels voor 

mij toch niet zou veranderen ben ik 

op het aanbod ingegaan. Afgelopen 

donder dag heb ik voor het eerst 

meegetraind.’

Wat verwacht je van komend seizoen?

‘Een gretige groep die voor het hoogst 

haalbare wil gaan en minimaal de 

nacompetitie haalt. Ik hoop daarnaast 

dat wij een leuk seizoen zullen draaien 

en dat ik veel aan spelen toekom!’
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Jerry Plat tegen FC Boshuizen

Robin Otten Kevin BoerKevin Blommestijn
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Uw
recht(t)er hand...

Telefoon (070) 347 01 11
www.nolet-advocaten.nl
Abraham Patrasstraat 5

2595 RC  Den Haag

Post address: Dr. Lelykade 16 | 2583 CM  The Hague
Visitors address: Dr. Lelykade 14 A | 2583 CM The Hague

T : +31 70 3553588 | F : +31 70 3227544
www.rederijgroen.nl

Offshore, Guard & Support



8 oktober 2011

Op het Oostersportpark werd de 

KIKA-dag georganiseerd. SVC’08 voelt 

zich sterk betrokken bij KIKA 

(Kinderen Kankervrij), mede omdat 

jeugdlid Miquel door deze ziekte werd 

getroffen. Inmiddels is Miquel succes-

vol behandeld en voetbalt hij weer! 

De KIKA-actie leverde uiteindelijk 5000 

euro op. Op deze memorabele dag 

werd door KNVB-bestuurslid Fair Play 

Arthur Paulides ook het certifi caat 

Sportiviteit & Respect aan SVC’08 

uitgereikt! En passant verscheen ook 

oud ADO Den Haag voetballer Wesley 

Verhoek ten tonele.

21 november 2011

Op deze dag vond een gedenkwaar-

dige bijeenkomst bij SVC’08 plaats. 

Huidig demissionair minister van 

Volksgezond heid, Welzijn en Sport 

Edith Schippers presenteerde het 

actieplan ‘Naar een veiliger sport-

klimaat’. Vele prominente Nederlanders 

waren hierbij aanwezig. Michael van 

Praag, Andre Bolhuis, Kevin Blom, 

Daphne Koster en Jan Siemerink. 

Voorzitter Piet Overduin had de eer 

deze bijzondere bijeenkomst te mogen 

openen!

24 februari 2012

Koos Brochard werd vastgelegd als 

keeperstrainer voor de selectie. De 

gerenommeerd oud doelman gaat, 

na drie seizoenen werkzaam te zijn 

geweest bij SVV Scheveningen, in het 

seizoen 2012-2013 aan de slag bij 

SVC’08. Het technische plaatje voor 

het nieuwe seizoen was hiermee eind 

februari al compleet.

24 april 2012

Onder de deskundige leiding van 

drie medewerkers van sponsor 

e-offi ce.com waagden negen SVC’08 

leden zich aan de workshop ‘APPS 

maken’. Op deze zeer leerzame avond 

werden de basisbeginselen van een 

APP aan hen bijgebracht. Duidelijk 

werd in ieder geval wel dat het maken 

van een APP inzet en doorzettingsver-

mogen zou vragen van de deelnemers. 

Een voor SVC’08 unieke workshop.

15 juni 2012

De dag dat duidelijk werd hoe de 

selectie er voor het seizoen 2012-2013 

uit ging zien. De SVC’08 selectie, 

onder leiding van Marco Lange en 

Peter van der Deijl, verwelkomde de 

volgende spelers: Pim  Markering, 

Christiaan van Wijk (beide eigen 

jeugd), Danny Krens en Robin van der 

Zwan (beide reeds actief bij SVC’08), 

Robin Otten (Rijnvogels), Ferry Bierens 

(Haaglandia-zo ), Kevin Blommestijn 

(RKAVV), Kevin Boer (Duindorp SV), 

Dion van Meerten (HBS), Dennis van 

Poorten (HBS), Jacky de Niet (VCS-

zo ), Christiaan Verbree (Loosduinen), 

Marco Pronk (Honselersdijk), Yannick 

Nicklaus, Gino van Verseveld en Johan 

Zuurmond (allen Scheveningen).

De eerste wedstrijd voor deze nieuwe 

groep vond op 28 juli plaats tegen 

nieuwbakken topklasser Schevenin-

gen!
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Wat gebeurde er bij 

SVC’08 tijdens het 

seizoen 2011-2012?

Overzicht

Miquel met Wesley Verhoek
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EIJGENDAAL & VAN ROMONDT
ASSURANTIËN PENSIOENEN HYPOTHEKEN

Van Laar Belastingadviseurs



Marco Lange heeft er nu één 

seizoen als hoofdtrainer bij SVC’08 

opzitten. Hoe kijkt hij hierop terug 

en wat belangrijker is, wat verwacht 

hij van komend seizoen? Marco licht 

een tikje van de sluier op.

Marco, hoe is het eerste seizoen bij 

SVC’08 bevallen?

‘Goed moet ik zeggen. 

De sfeer binnen de selectiegroep was 

perfect. In de beginfase was het in 

voetballend opzicht wel zoeken hoor. 

Wat is het beste voor het team? 

Ik had de ‘pech’ dat er bij mijn aan-

treden dertien spelers, waaronder een 

aantal routiniers, waren weggegaan 

c.q. gestopt. Wij hebben ons uitein-

delijk wel veilig kunnen spelen maar 

met een beetje mazzel had er veel 

meer in gezeten. Het spreekwoorde-

lijke ‘kwartje’ viel voor ons helaas 

teveel de verkeerde kant op. En dat 

ging in de koppies van de vele jonkies 

in mijn selectie zitten. Mentaal waren 

we nog niet sterk genoeg. Het was in 

ieder geval wel een leerzaam jaar.’

Wat was jouw uitdaging toen je aan de 

‘klus’ bij SVC’08 begon?

‘Om mee te gaan draaien in de top van 

de tweede klasse. Maar zoals ik zojuist 

al aangaf, er gingen teveel voetballers 

met ervaring weg. Danny Krens ging 

lager voetballen (dit seizoen maakt hij 

overigens weer deel uit van de selectie, 

red.) en Lennart Steenbergen stopte 

ermee. Alleen met die twee verloor ik 

al een hele hoop ervaring achterin. Zij 

konden als geen ander in alle rust een 

elftal neerzetten. Het ontbreken van 

die routine bleek cruciaal, wij verloren 

vorig seizoen onnodig teveel wedstrij-

den. We zaten overigens wel in een 

knotsgekke poule. Wie had ooit ver-

wacht dat DSVP naar de eerste klasse 

zou promoveren? Ik in ieder geval niet. 

Wij speelden ze op het Oostersport-

park met 3-0 van de mat. Zo zie je 

maar hoe een balletje kan rollen. Dat 

is dan weer het leuke, onvoorspelbare 

van het voetbal.’

Wat verwacht je van het komende 

seizoen waarin je ook ‘oude werk-

gevers’ zult tegenkomen?

‘Als we bij de eerste vijf eindigen 

hebben wij het goed gedaan. Maar 

we gaan vanzelfsprekend voor het 

hoogst haalbare. Er zijn veel nieuwe 

spelers bijgekomen, dat is goed 

voor de onderlinge concurrentie! De 

voorbereiding op de competitie zal 

zwaar worden. Iedereen zal vanaf de 

start op zijn tenen moeten lopen. Een 

cruciaal aspect dit seizoen wordt de 

achterhoede, daar moet het dicht zit-

ten. Vanuit die basis gaan wij werken. 

De eerste zes wedstrijden van de 

competitie zullen bepalend worden 

voor het resterende verloop. Komen 

wij die goed door dan is SVC’08 zeker 

een kanshebber voor de titel. Voor mij 

persoonlijk is het ook leuk dat SVC’08 

twee van mijn oude clubs (DSO en 

Monster/Polanen) treft. Een weerzien 

met oude bekenden!’
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Hoofdtrainer Marco Lange

In gesprek met ….. 
hoofdtrainer Marco Lange

Zaterdag 2e klasse C

DSO 1

DUNO 1

Forum Sport 1

Gouda 1

Haaglandia/Winston 1

HVC’10 1

Kagia 1

LYRA 1

Naaldwijk 1

SEV 1

Sportclub Monster 1

SVC’08 1

TAVV 1

Valken’68 1



Achterste rij v.l.n.r. :  Luciën Hamers (ass. scheidsrechter 1e elftal), Dion van Meerten, Romano Spaans, Kevin Blommestijn, Alex Heemskerk, 
Erwin Mooijman, Stephen de Ruiter, Robin den Dulk (begeleider 1e elftal) en Ger Mooiman (verzorger 2e elftal).

2e rij v.l.n.r. :  Jasper Spaans, Colin de Ruiter, Kevin Boer, Hisham Meghachi, Hans van Duivenbode, Dennis van Poorten, Christiaan 
Verbree, Tonny Donnars, Tony Taal en Jeffrey van der Meer.

3e rij v.l.n.r. :  Henk Beekhuizen (teammanager), Maurice Oosterbaan (verzorger 1e elftal), Ferrie Bierens, Wesley van der Werff, Ruben 
Buis, Mark Verbaan, Joris van Harmelen, Robin Otten, Daniël Atzei, Pim Markering, Jan van der Meer (begeleider 1e 
elftal) en Bob Leenen (begeleider 2e elftal).



Voorste rij v.l.n.r. :  Nick Grootveld, Ferry Overduin, Marco Vredenbregt(ass. trainer/begeleider 2e elftal), Peter van der Deijl (trainer 2e elftal), 
Marco Lange (hoofdtrainer), Koos Brochard (keeperstrainer), Jochem Verbaan (ass. trainer 1e elftal), Yannick Nicklaus, 
Marco Pronk

Niet op de foto :  Dominique van Asselt, Mark Groen, Danny Krens, Folkert Moll, Jacky de Niet, Tom van der Plas, Jerry Plat, Nicolas 
Sacré, Ricardo Steinhauer, Jeffrey van Tol, Gino van Verseveld, Christiaan van Wijk en Robin van der Zwan.
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show, theatre & congress facilities

AVEQ.NL

Robert van der Zwan
Makelaardij B.V.
Tesselsestraat 3

2583 JG  Den Haag
T: 070 358 86 80
F: 070 350 39 89

E: info@robertvanderzwan.nl
www.robertvanderzwan.nl

… Uw
Scheveningsche
wooncoach!!…
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Begeleiding keepers

Aanval

Verdediging

Middenveld

Begeleiding

achter :  Henk Beekhuizen (teammanager), Peter van der 

Deijl (trainer 2e elftal), Marco Vredenbregt (ass. 

trainer/begeleider 2e elftal), Jochem Verbaan (ass. 

trainer 1e elftal), Ger Mooiman (verzorger 2e elftal), 

Koos Brochard (keeperstrainer), Robin den Dulk 

(begeleider 1e elftal) en Bob Leenen (begeleider 2e 

elftal).

voor :  Marco Lange (hoofdtrainer), Jan van der Meer 

(begeleider 1e elftal), Luciën Hamers (ass. scheids-

rechter 1e elftal) en Maurice Oosterbaan (verzorger 

1e elftal).

Keepers :  Mark Verbaan, Joris van Harmelen, Robin Otten.

Verdediging

achter :  Wesley van der Werff, Erwin Mooijman, Alex 

Heems kerk, Dion van Meerten, Ferry Overduin, 

Ferrie Bierens en Romano Spaans.

voor :  Dennis van Poorten, Nick Grootveld en Daniël 

Atzei.

niet op de foto :  Folkert Moll, Nicolas Sacré, Ricardo Steinhauer, 

Jeffrey van Tol, Gino van Verseveld en Robin van 

der Zwan.

Middenveld

achter :  Hans van Duivenbode, Kevin Blommestijn, Ruben 

Buis, Pim Markering, Jeffrey van der Meer en Kevin 

Boer.

voor :  Dennis van Poorten, Colin de Ruiter, Jasper 

Spaans en Tony Taal. 

niet op de foto :  Mark Groen, Danny Krens, Tom van der Plas en 

Jerry Plat.

Aanval

achter :  Hisham Meghachi, Stephen de Ruiter, Marco Pronk 

en Kevin Blommestijn.

voor :  Yannick Nicklaus, Tonny Donnars, Christiaan Ver-

bree en Ruben Buis.

niet op de foto :  Dominique van Asselt, Jacky de Niet en Christiaan 

van Wijk.
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3 Aan tafel met …Cor, je bent nu acht jaar voorzitter 

van de jeugd. Eerst bij SV’35 en nu 

bij SVC’08. Ik denk dat de huidige 

ontwikkelingen binnen de jeugdafdeling 

jou tot een zeer tevreden voorzitter 

maken…

‘Ik kan dat alleen maar beamen. Vanaf 

dit seizoen wordt de jeugd binnen 

SVC’08 als het ware geprofessio-

naliseerd. Onze nieuwe jeugdcoördina-

tor Bastiaan Lut heeft een tactisch plan 

uitgewerkt waarmee de gehele jeugd 

moet gaan werken, niemand uitgezon-

derd, ook de trainers en leiders niet! 

Ik heb inmiddels vaak met hem 

gesproken en sta volledig achter zijn 

aanpak. SVC’08 gaat hier in de toe-

komst echt de vruchten van plukken!’

Het beleidsplan voor de jeugd is nu 

twee keer opengebroken. Een posi-

tieve impuls dus.

‘Vind ik wel. Als je als club wilt groeien 

moet je wel eens risico’s nemen. Voor-

heen waren de maandag- en woens-

dagavond dé trainingsavonden voor de 

jeugd. Nu hebben wij dat uitgesmeerd 

over maandag t/m donderdag. Wij 

laten de A-jeugd nu bijvoorbeeld voor 

de selectie trainen. In het verleden 

durfden wij daar niet eens aan te den-

ken. Het leuke is dat iedereen binnen 

SVC’08 ook super enthousiast is!’

Wat ging er aan deze ‘koerswijziging’ 

vooraf?

‘Eerst hebben we binnen de vereniging 

geïnventariseerd wat er mogelijk was. 

Vervolgens was de vraag ‘willen we 

deze ‘koerswijziging’ doorzetten? En 

hebben we geduld?’. Want voordat je 

kan oogsten moet je eerst zaaien.’

Is de vereniging niet bang daardoor 

zijn identiteit als familievereniging te 

verliezen?

‘Nee! In de gesprekken die zijn ge-

voerd met bestuur, trainers en leiders 

kwam duidelijk naar voren dat iedereen 

dezelfde zienswijze voor ogen heeft. 

Professionaliseren maar mét behoud 

Cor Mooijman, voorzitter jeugdafdeling 

Rob de Roo D, E & F coordinator

van de eigen identiteit. Doelstelling van 

SVC’08 is om de selectie uiteindelijk 

aan te vullen met spelers uit de eigen 

jeugd. Over pakweg vijf jaar weten we 

of de aanpak van Bastiaan bij SVC 

heeft gewerkt.’

Tot slot, wat ligt er voor de jeugd ver-

der nog in het verschiet?

‘Naast het zomerkamp voor de D, E en 

F, dit jaar voor de veertigste keer, heeft 

het jeugdbestuur ook de buitenlandse 

reis weer in het leven geroepen. De 

A, B en C zijn dit jaar naar München 

geweest. Bij de evaluatie van deze 

reis bleek de animo voor een vervolg 

enorm. SVC’08 is een levende club, 

vooral voor de jeugd!’

A, B, C & D junioren op het visserijtoernooi
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Bastiaan, jij bent vanaf het komende 

seizoen de nieuwe jeugdcoördinator 

voor de A, B en C jeugd van SVC’08. 

Kan je iets meer over jezelf vertellen?

Lut: ‘Ik ben technisch coördinator bij 

Graaf Willem II - VAC geweest, en ik 

heb daar de A1 gecoacht. Verder heb 

ik met de jeugd van Tonegido (A1) en 

RCS (C1) gewerkt. Ik ben een zeer 

ambitieus persoon die het maximale uit 

de jeugd wil halen.’

Hoe ben je eigenlijk met SVC’08 in 

contact gekomen?

‘Ik werd gebeld door Rob de Roo. 

Hij vroeg me of ik iets met de jeugd 

van SVC’08 wilde gaan doen. Na een 

gesprek met het bestuur hoefde ik 

daar niet lang over na te denken.’

Wat is jouw doelstelling voor de ko-

mende tijd?

‘De belangrijkste doelstelling is om 

de jeugdopleiding binnen SVC’08 

naar een hoger niveau te tillen. De vijf 

basisprincipes hiervoor zijn: Hoe gaan 

we spelen? Hoe gaan we trainen? 

Hoe gaan we coachen? Hoe gaan we 

begeleiden? Hoe gaan we scouten? 

Binnen de A, B en C gaat iedereen dus 

hetzelfde doen, week in week uit. Het 

zal geen gemakkelijk traject worden 

want zowel de spelers als de trainers 

zullen er voor de volle 100 procent 

voor moeten gaan. De trainers krijgen 

van mij onder andere een map mee 

met wedstrijdregistratieformulieren, 

trainingsregistratieformulieren en een 

wedstrijdvoorbereidingsformulier.’

Hoeveel tijd geef jij jezelf hiervoor?

‘Het gaat vanzelfsprekend om een 

meerjarenplan. Binnen vijf jaar zal 

de jeugd van SVC’08 op het door 

mij gewenste niveau moeten staan. 

Het eerste jaar zie ik als een leerjaar. 

Voor zowel mij als voor de club. Ik 

verwacht na pakweg één seizoen wel 

een bepaalde structuur te hebben 

aangebracht anders heeft doorgaan 

geen zin.’

Hoe keek het bestuur naar jouw zeer 

ambitieuze plan?

‘Die waren direct dolenthousiast, even-

als alle jeugdtrainers. Iedereen wil dat 

de jeugd van SVC stappen omhoog 

maakt. Daarom gaan we zelfs al bij 

de D-jeugd scouten. Ook ikzelf ben 

enthousiast anders was ik er natuurlijk 

nooit aan begonnen!’

Hoe ambitieus ben jij eigenlijk?

‘Vanaf het moment dat ik wist dat 

ik jeugdcoördinator bij SVC’08 zou 

worden heb ik alle uitslagen van de 

A tot en met de C jeugd bestudeerd. 

Ik heb gekeken in welke klasse zij nu 

spelen. Ik wil goed beslagen ten ijs 

komen. Ik wil zien wat voor progres-

sie de jeugd over een paar jaar heeft 

geboekt. Het is een goed doordacht 

plan. Ambitieus ja, maar wel met een 

duidelijke fi losofi e erachter. En wat ook 

niet onbelangrijk is, we laten de jeugd 

nu op dezelfde dagen trainingen als 

SVC 1 en 2, zodat er naast meer af-

fi niteit met de selectiespelers ook meer 

ruimte is voor oefenwedstrijden.’

Tot slot en eigenlijk weet ik het ant-

woord al, heb je er zin in?

‘Ik heb er heel veel zin in. Ik ga zelf de 

A1 trainen en begeleiden. Wat mij be-

treft mag het seizoen nu al beginnen!’

De vrijwilligers van 

SVC’08

SVC’08 kent vele vrijwilligers. Twee van 

hen zijn Ria Braham en Lenie Baak. 

Wat maakt het vrijwilliger zijn bij 

SVC’08 zo leuk?

Ria: ‘De diversiteit aan werkzaam-

heden. Lenie en ik beheren de web-

shop, wij zitten in het jeugdbestuur, 

zetten foto’s op de spelerspasjes, 

maken de contracten in orde alsmede 

de vrijwilligersovereenkomsten.’ 

Lenie: ‘Ook maken we schoon, 

draaien bardiensten en sluiten ook nog 

wel eens af. Ik ga zelfs nog mee met 

het zomerkamp, hartstikke leuk.’

In al deze werkzaamheden gaat aardig 

wat vrije tijd zitten lijkt mij.

Lenie: ‘Gemiddeld vijf avonden per 

week. Maar ik doe het met alle plezier!’

Ria: ‘Dat geldt ook voor mij. Ik heb 

het prima naar mijn zin bij SVC’08. De 

saamhorigheid is groot binnen de club. 

Iedereen is bereid een stapje harder te 

lopen als het moet.’

Wat zijn de minder leuke dingen van 

het vrijwilliger zijn?

Ria: ‘Soms moet je wel eens minder 

populaire beslissingen nemen, maar 

ook dat hoort bij het vrijwilligerswerk. 

Bastiaan Lut Jeugdcoordinator

Even kennismaken 
met …
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Gelukkig komt dat niet zo vaak voor.’

Tot slot, hoe lang gaan Ria Braham en 

Lenie Baak nog door als vrijwilliger?

Beiden (lachend): ‘Tot we niet meer 

kunnen! Wij zijn inmiddels beide ‘lid 

van verdienste’ maar vinden het nog 

veel te leuk om überhaupt aan stoppen 

te denken. SVC’08 is voorlopig nog 

niet van ons af!’

‘Het sponsorhoekje’

HG Huizenbeheer oftewel Mieke 

en Rob van Hoogdalem sponsoren 

sinds afgelopen seizoen de gehele 

jeugd van SVC’08. Met nog twee 

seizoenen te gaan blikken we in het 

schitterende nieuwe onderkomen van 

de  Scheveningse club terug en kijken 

tegelijkertijd ook een stukje vooruit.

Rob en Mieke, jullie komen hier niet 

vandaan. Hoe is het contact met 

SVC’08 ontstaan?

Mieke (lachend): ‘Door Henk Groen! 

Nadat hij had gehoord dat wij aan 

sponsoring deden in Gouda vroeg 

hij of wij interesse hadden om iets 

bij SV’35 te gaan doen. Er stonden 

namelijk bouwactiviteiten gepland. 

Vervolgens ging de club ook nog 

eens fuseren met JAC. Een bewogen 

periode maar wel een hele leuke! Het 

gevoel was goed bij de ‘nieuwe’ fusie-

club en daarom hebben we besloten 

de jeugd te gaan sponsoren.’

Hoe is het ‘van Hoogdalem-gevoel’ bij 

SVC’08?

Rob: ’Een echte familieclub, anders 

kan ik het niet omschrijven. Van spon-

sor tot schoonmaker binnen de club, 

iedereen is gelijk.’

Mieke: ‘Wij brengen dan als sponsor 

wel geld binnen voor de vereniging 

maar als ik zie hoeveel vrijwilligers 

er dagelijks klaar staan om alles 

draaiende te houden, daar heb ik groot 

respect voor. Iedereen draait op zijn/

haar manier een steentje bij! Zowel 

Rob als ik voelen ons hier thuis.’

Zijn er nog toekomstplannen voor wat 

betreft verdere sponsoring binnen de 

club?”

Mieke: ‘Wij doen natuurlijk nu al de 

gehele jeugd, maar willen wellicht ook 

de meiden gaan sponsoren.”

In het dagelijks leven wordt veel tijd en 

energie gestoken in HG Huizenbeheer. 

Kunt u hier wat meer over vertellen?

Mieke: ‘Binnen HG Huizenbeheer be-

heer ik het onroerend goed. Ik fungeer 

als bemiddelaar tussen huurder en 

eigenaar. Ik onderhoud de contacten, 

behandel klachten en verwerk mutaties 

op dit gebied. Een redelijk arbeidsin-

tensieve baan waar ik veel voldoening 

uit haal.’

Rob: ‘Ik ben als het ware een relatie 

van Mieke. Ik ben actief in het beleg-

gen van onroerend goed. De exploita-

tie hiervan wordt door Mieke gedaan. 

Wij werken trouwens in hetzelfde 

pand, hebben hetzelfde personeel en 

lunchen dagelijks met elkaar, vrij uniek 

mag ik wel zeggen, haha.’

Hoe ziet u de toekomst van de club?

Rob: ‘Daar maak ik me totaal geen 

zorgen over. De basis is gelegd, 

de  visie voor de komende jaren is 

duidelijk, het jeugdplan belooft veel. 

De toekomst voor SVC’08 ziet er wat 

mij betreft veelbelovend uit!’

Rob en Mieke Hoogdalem HG huizenbeheer

Lenie en Ria 



Al vier seizoenen lang hebben we 

kunnen genieten van de wekelijks 

gemaakte fi lmpjes van SVC’08 TV. 

De makers, Leo van Teijlingen en 

Pim Markering, zijn zeker niet van 

plan om te stoppen, en gaan samen 

met de club hun 5e seizoen in. Het 

paradepaardje van SVC-TV waren 

de reportages over de thuiswed-

strijden van het eerste elftal van 

SVC’08. Ander belangrijk onderdeel 

van SVC-TV is SVC Boulevard, iets 

wat ook dit seizoen weer geregeld 

terug gaat komen.

Van idee tot werkelijk-

heid

Halverwege het eerste seizoen van het 

clubbestaan van SVC’08 ontstond er 

bij cameraman en editor Pim het idee 

om een praatprogramma te maken. 

‘Het leek mij geweldig om alles wat er 

binnen de club speelt te delen met de 

leden’, vertelt Pim. Naar een presen-

tator hoefde niet gezocht te worden, 

daar was Leo geschikt voor, maar 

wie kon dan fungeren als wel geinfor-

meerde side-kick? ‘Pim en ik waren 

het er al snel over eens dat Hans van 

der Pot een geweldige side-kick zou 

zijn’, zegt Leo.

Al snel een succes

Bij de lancering van de eerste afl eve-

ring was het natuurlijk erg spannend 

voor de makers. ‘Je maakt toch iets 

waarvan je hoopt dat iedereen het 

leuk zal vinden’ vertelt Pim. ‘Daarom 

willen wij ons ook niet alleen focus-

sen op het vlaggenschip van de club, 

maar besteden we net zo graag een 

item aan een geblesseerde speler uit 

bijvoorbeeld het 9e of de E5. ‘Ik denk 

dat dat ook de kracht en het succes 

van het programma is’ aldus Pim.

Plezier tijdens opname

Inmiddels zijn we vier seizoenen verder 

en genieten de kijkers, maar zeker ook 

de makers nog van SVC Boulevard. 

Side-kick Hans heeft veel plezier in het 

opnemen van een afl evering. ‘Het is 

altijd gezellig tijdens de opnames en 

we proberen meestal wat humor in de 

uitzending te brengen’ vertelt Hans. 

Op de vraag hoelang de meeste op-

names duren vertelt Hans dat ze soms 

wel twee uur bezig zijn. Of dit door 

het nuttigen van de soms vele dopjes 

komt, daar laat Hans zich niet over uit. 

Als regisseur achter de camera’s ge-

niet Pim vaak van de opnames. ‘Er zijn 

opnames geweest waarbij ik de slappe 

lach heb gekregen door de verhalen 

aan tafel’. ‘Soms moet ik echt ingrij-

pen, anders zouden we een uitzending 

van twee uur krijgen’. Uitzendingen in 

het nieuwe seizoen zullen we rond de 

15 minuten te maken. ‘Dan hou je de 

kijkers tot het eind geboeid’, zegt Pim.

‘Buiten de opnames in de stu-

dio worden er ook andere items 

opgenomen. Zo waren we een keer 

op bezoek bij een beddenzaak om 

erachter te komen welk matras een 

van onze veteranen had gekocht, be-

lachelijk natuur lijk, maar het werd een 

humoristisch item. Maar ook serieu-

zere zaken gaan we niet uit de weg, 

neem bijvoorbeeld ons bezoek in het 

ziekenhuis aan de zieke jeugdspeler 

Miquel vorig jaar’, zegt Pim. ‘Dat was 

een emotioneel bezoek’, weet Leo zich 

nog te herinneren.

Ook het aankomende seizoen zijn de 

mannen van SVC Boulevard, naast de 

reguliere uitzendingen van SVC’08 TV, 

weer gewoon te zien via de website. 

Heeft u opmerkingen of tips? 

Mail naar: svc08tv@gmail.com
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Leo en Pim langs de lijn bij het eerste

Hans neemt een dopje
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Strandpaviljoen Boonoonoonoos
Strandweg Scheveningen (thv Keizerstraat)
T: 070-3524848 | E: info@boonoonoonoos.nl

Pansierstraat 32 070 - 355 24 80
06 - 532 410 66 / 06 - 547 408 17

2584 EJ Den Haag www.vanderpot.nl

Nationaal
Geheel verzekerd
Eigen personeel

Internationaal
Verhuisliften
Opslag inboedels

Een vertrouwd
adres voor uw

verhuizing

VAN DER POT EN ZN.
SINDS 1913

Fax 070 - 350 07 38 

Willem de Zwijgerlaan 55
2582 EG Den Haag

T : 070 - 3 50 35 99
F : 070 - 3 51 29 32

E : info@overduinkreft.nl

www.overduinkreft.nl

deskundig advies, 
kwaliteit, snelle en vakkundige 
levering en een prima service

Zuurmond Woninginrichting
Gentsestraat 85a - 87
2587 HL Scheveningen
+31(0)70-3543226

www.zuurmondwonen.nl



P A G I N A 

19

S
V

C
’0

8
 p

re
s

e
n

ta
ti

e
g

id
s
 2

0
1
2

-2
0

1
3

Kijkend naar de kop van dit artikel 

schiet mij maar één naam te binnen.  

Henk Groen, een sponsor waar 

iedere club naar verlangt! Reeds 

35(!) jaar verbonden aan eerst SV’35 

en nu SVC’08. En als het aan Henk 

ligt is de koek nog lang niet op. 

In zijn nieuwe pand aan de haven 

licht hij onder andere zijn onvoor-

waardelijke trouw aan SVC’08 toe.

Henk, wij zitten nu in het gloednieuwe 

pand van Rederij Groen. Werd het 

oude pand te klein?

’Dat kan je wel stellen. Door het accent 

van ons bedrijf te verleggen van de 

sportvisserij naar offshore activiteiten 

is Rederij Groen uit zijn jasje gegroeid. 

Op een gegeven moment werkten 

medewerkers zelfs in de kelder. En dat 

was onacceptabel. Maar we hebben 

gewacht met verhuizen tot wij van 

wethouder Norder de garantie hadden 

gekregen dat de derde haven er in 

Scheveningen zou komen. En zie, wij 

zitten nu in een schitterend pand!’

Het gaat Rederij Groen dus voor de 

wind?

‘De zaken gaan uitstekend. Over de 

hele wereld vind je schepen van ons 

bedrijf. En zelf gaan mijn zoon Eric en 

ik ook regelmatig voor zaken naar het 

buitenland. Wij zijn onder andere naar 

Maleisië, Singapore en Kuala Lumpur 

geweest.’

Hoe lang gaat u nog door?

(Lachend) ‘Geen idee. Mijn dokter 

vertelde mij vorige week nog dat ik 

de bloeddruk van een jonge god heb. 

Voorlopig ga ik nog door. Ik ben niet 

iemand die achter de geraniums gaat 

zitten.’

De fusie tussen SV’35 en JAC is nu 

inmiddels vier jaar geleden beklonken. 

Met wat voor gevoel kijkt u nu naar de 

club SVC’08?

‘Ik ben apetrots met wat wij tot dusver 

hebben bereikt. Een schitterend com-

plex, veel actieve vrijwilligers. Menig 

club is (terecht) jaloers op deze hechte 

‘familie’.’

U deed in de presentatiegids van vorig 

seizoen een gewaagde uitspraak, 

SVC’08 zou volgens u naar de eerste 

klasse promoveren….

‘Als sponsor en als supporter wil je 

natuurlijk het allerbeste voor je club 

en dan roep je wel eens wat, haha. 

Het is helaas niet gelukt, maar ik hoop 

promotie naar de eerste klasse in de 

toekomst nog mee te mogen maken.’

Voetbalt u zelf trouwens nog bij de 

veteranen?

‘Nee, ik mag niet meer van mijn 

vrouw (lachend). Wel fl uit ik nog wel 

regelmatig de wedstrijden van mijn 

klein zoon. Dit seizoen speelt hij bij 

de E-tjes! Ik vind het om eerlijk te zijn 

hartstikke leuk om te doen én het mag 

van mijn vrouw!’

Tot slot, kunt u SVC’08 in drie 

woorden beschrijven?

‘Familie! Gezelligheid! Warmte!’

Trouw, trouwer, trouwst

Hoofdsponsor Henk Groen 
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Blijf altijd op de hoogte 
van onze acties en 
nieuwtjes met onze 
App voor apple en 
android toestellen.

Scheveningen

Pro teer nu direct van onze App!

Vul hieronder de speciale code in die 
te vinden is op de App en ontvang 
wasprogramma 6 voor slechts 8,50 
in plaats van 14,50
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Meer succes begint met effectief communiceren. 
U wilt uw doelgroep aanspreken, raken en aan 
u binden. Aktief helpt u hierbij. Wij maken uw 
communicatie zichtbaar en tastbaar.
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