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Penningmeester : Marien de Jong 

Jeugdvoorzitter : Cor Mooijman T: 070-3521060 - 06-21253375
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(Van Brienenlaan)
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T: 070-3242422

E: secretaris@svc08
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Colofon:
Hoofdredactie: Arjan Pronk Fotografie:
Arnaud Roelofsz, The MediaPlantation, 
Jaap Lolkema, Jeroen Tibbe, Pim Mar-
kering, Leo van Teylingen Vormgeving: 
mediaplantation.nl Drukwerk: Aktief 
Aan deze gids werkten mee: Hans 
Kulk, Jaap Lolkema, Jaap Pronk, Pim 
Markering, Marco Vredenbregt, Leo van 
Teylingen Kees Wenneker, Karin Bakker, 
Patrick Janssen & Emma Haasnoot
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Pakweg vijf jaar geleden besloten 

JAC en SV’35 te gaan fuseren. Hoe 

kijken oud JAC voorzitter Jaap 

Lolkema ( nu vice-voorzitter ) en 

huidig SVC’08 voorzitter Piet Over-

duin terug op deze ‘hectische’ tijd? 

En wat nog belangrijker is, hoe zien 

zij de toekomst van deze familie-

vereniging? 
Piet Overduin, voorzitter SVC’08 en Jaap Lolkema, vice-voorzitter SVC’08 

De voetbalplaatjesactie van Hoogvliet was een doorslaand succes, inclusief ruilbeurs!

Scheveningse Voetbal Combinatie 

2008 bestaat nu vijf jaar. Hoe kijken 

jullie terug op deze periode?

Jaap: ‘De fusie is eigenlijk voortge-

komen uit een gedwongen positie. 

Als JAC en SV’35 namelijk als twee 

afzonderlijke verenigingen waren 

doorgegaan, hadden we beide niet 

meer bestaan vrees ik. Voor mij per-

soonlijk is de fusie geworden wat ik 

ervan had verwacht. Terugkijkend heb-

ben wij de juiste keuze gemaakt.’

Piet: ‘Ik sluit me volledig bij de 

woorden van Jaap aan. In vergelij-

king met vijf jaar geleden is vooral het 

jeugdniveau beter geworden. Speler-

tjes gaan niet meer zo snel weg bij de 

vereniging omdat ze nu op het voor 

hun gewenste niveau voetballen. En de 

jeugd heeft nog altijd de toekomst. In 

vijf jaar tijd hebben we enorme stappen 

gemaakt. Een supermooi complex met 

diverse faciliteiten, een betere jeugd-

opleiding en organisatorisch is alles tot 

in de puntjes geregeld. Tel daarbij ook 

nog de ruim 200 vrijwilligers op die wij 

binnen de vereniging hebben. Hier zit 

een super trotse voorzitter!’

Hadden jullie, terugkijkend, ook nog 

zaken anders willen doen?

Jaap: ‘Eigenlijk niet. Ik heb ook nog 

geen moment spijt gehad van de fusie. 

Ik voelde me thuis bij JAC, nu voel 

ik me thuis bij SVC’08. Bij mij spelen 

geen emoties meer. Het gaat niet om 

de naam maar om de club. Ik heb in 

die vijf jaar veel nieuwe mensen leren 

kennen. Daarnaast verschilden de 

verenigingen JAC en SV’35 niet veel 

van elkaar. Het is gelopen zoals ik had 

gehoopt.’

Piet: ‘Het is misschien een cliché maar 

ik ervaar dat ook zo. De fusie heeft tot 

dusver alleen maar positieve zaken aan 

het licht gebracht. De ledenlijst blijft, 

Vijf jaar na de fusie …



dankzij een vaste basis en ondanks 

verloop, op een door ons gewenst 

niveau. De club wil na vijf jaar nog altijd 

vooruit. Ideeën worden geopperd om 

dit ook mogelijk te maken. Selec-

tiespelers maken actief deel uit in de 

begeleiding van de jeugd. Het doel is 

uiteindelijk om de ‘jonkies’ enthousiast 

te maken voor het wel en wee van 

SVC. Er gebeurt van alles. Dus nee, 

ik zou het niet anders hebben aange-

pakt.’

SVC’08 bivakkeert sinds de fusie in de 

tweede klasse. Waar wil de club op 

sportief niveau op termijn staan?

Jaap: ‘Het belangrijkste is dat wij een 

familieclub blijven. Wij moeten ons dan 

ook afvragen of wij als club hogerop 

willen of dat wij een gezellige vereni-

ging willen blijven. Natuurlijk is de 

eerste klasse een mooi streven, maar 

dan wel met eigen jongens. En dan 

heb ik het bijvoorbeeld over Colin en 

Stephen de Ruiter, Jerry Plat en Nico-

las Sacré. SVC’08 wil geen spelers 

die puur voor de poen bij ons komen 

voetballen. Het hart van je vereniging 

moet uit eigen gelederen komen. Kijk 

naar Forum Sport. Werd met ‘eigen’ 

mensen kampioen in de tweede 

klasse. Maar hoe gaat dat in de eerste 

klasse? SVC’08 moet ten alle tijden 

zijn eigen identiteit behouden.’

Waar staat de club over pakweg vijf 

jaar?

Piet: ‘Kijkend naar de club, organisatie 

en sponsors denk ik dat wij rijp zijn 
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Uit de eigen opleiding, Pim Markering scoort in de promotiewedstrijd tegen ter Leede

Familieclub: pupil van de weekFamilieclub: vrijwilligers die hun sporen hebben verdiend



voor de eerste klasse. Maar wel binnen 

onze normen. Dus zoals Jaap al zei, 

met eigen spelers. Anders heeft het 

geen enkele zin. Wij willen geen pas-

santen. Binding met de club staat bij 

ons voorop.’

Jaap: ‘Ik speel liever met het eerste in 

de tweede klasse en met het tweede 

in de reserve eerste klasse. De club 

is een familievereniging en dat moet, 

ongeacht promotie, zo blijven.’

Willen jullie zelf nog iets kwijt? 

Piet: ‘Ik ben als voorzitter hartstikke 

tevreden. Wij zijn nu een vereniging die 

het hele jaar actief is, ook in de zomer-

maanden. En dan heb ik het nog niet 

eens over de vrijwilligers gehad.

Het is niet meer te vergelijken met de 

oude SV’35 tijd.’

Jaap: ‘Vroeger ging het complex 

van mei tot augustus dicht. Dankzij 

de kunst grasvelden wordt er nu, op 

vrijwillige basis natuurlijk, doorgetraind. 

Ook de club vaart hier wel bij omdat 

daardoor ook de kantine inkomsten 

doorlopen. Met andere woorden, een 

win-win situatie!’ 
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De beloning voor het vele harde werk, de vrijwilligersavond

Ook vaste waarden nemen afscheid Afsluiten met promotie!

De mannen van SVCTV & de Vrienden
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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

van harte gefeliciteerd met het eerste lustrum
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Miquel met Wesley Verhoek

SVC’08 A1 kampioen!

SVC’08 4 kampioen!

SVC’08 3 kampioen!

SVC’08 2 promoveert!
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EIJGENDAAL & VAN ROMONDT
ASSURANTIËN PENSIOENEN HYPOTHEKEN

Van Laar Belastingadviseurs



Marco Lange krijgt dit seizoen op 

de bank gezelschap van Ron de 

Jager. Wat verwachten beide heren 

van dit seizoen en wat nog belang-

rijker is, hoe zijn de taken verdeeld?

Marco, je wordt komend seizoen geas-

sisteerd door Ron de Jager. Hoe kijk jij 

aan tegen deze samenwerking?

‘Ik heb er heel veel vertrouwen in. Ron 

heeft zijn sporen inmiddels verdiend 

in de top van het amateurvoetbal en 

kent de club goed. Wij hebben al veel 

met elkaar gesproken en de klik is er. 

Dat is het allerbelangrijkste. Wij gaan 

alles zoveel mogelijk samen doen, ook 

het bespreken. En we komen met één 

mond naar buiten. Samen met Ron wil 

ik de spelers beter maken en met de 

nieuwe groep moet dat zeker mogelijk 

zijn.’

Zie jij dat ook zo Ron? 

‘Jazeker. Ik vind het ook heel leuk om 

te horen dat Marco dat zegt. Kan ook 

bijna niet anders, want wij hebben 

elkaar de laatste tijd meer gezien dan 

onze eigen vrouwen, haha. Ik ben ook 

blij dat ik het vertrouwen van de club 

krijg. Ik heb deze kans dan ook met 

beide handen aangegrepen.’

Wat zijn jullie plannen voor het ko-

mende seizoen?

Ron: ‘Wij hebben er alles aan gedaan 

om een goede groep bij elkaar te 

krijgen. Iedere positie is dubbel bezet 

en dat is voor een tweedeklasser 

vrij uniek. Hoe wij uiteindelijk in de 

competitie gaan eindigen hangt af van 

nummer 12 t/m 17. Hoe houden wij 

deze (reserve) spelers tevreden?’

Marco: ‘Goed managen, goed praten 

en rekening houden met het menselijk 

vlak. Vooral eerlijk en duidelijk zijn. Het 

allerbelangrijkste is dat de spelers er 

200% voor willen gaan.’

Wat is de doelstelling?

Marco: ‘Wij moeten ervoor zorgen 

dat wij dit seizoen klaar zijn voor de 

volgende stap, de eerste klasse. Als 

dat lukt zit er zeker ‘muziek’ in deze 

groep. Het afgelopen seizoen waren 

er gewoon te veel belangrijke spelers 

langdurig afwezig. Ron is in deze dan 

ook zeker een toegevoegde waarde. 

Jammer dat ik hem niet kan opstellen!

Ron (schaterend): ‘Ik neem iedere 

zaterdag wel mijn voetbalschoenen 

mee Marco.’

Marco: ‘We gaan regelmatig evalueren 

wat er goed en fout gaat. De ‘bank’ 

gaat uiteindelijk het verschil maken.’

Ron (aanvullend): ‘En dat gaat ook 

gebeuren! Marco heeft bepaalde 

eigenschappen, ik heb bepaalde 

eigenschappen, we vullen elkaar aan 

waar nodig. We gaan er wat moois van 

maken!’

Tot slot, is de selectie al op de hoogte 

van jullie ‘snode’ plannen?

Ron: ‘Nog niet, na de vakantie plannen 

we een gezellig avondje en bespreken 

we waar we voor willen gaan’

Marco: ‘De spelers moet overigens 

ook doelstellingen hebben. Wij leggen 

dan ook veel verantwoordelijkheid bij 

hen neer. Niet alleen de voetjes maar 

ook het hoofdje zijn in deze cruciaal.’ 

P A G I N A 

9

S
V

C
’0

8
 p

re
s

e
n

ta
ti

e
g

id
s
 2

0
1
3

-2
0

1
4

In gesprek met ….. 
Marco Lange & Ron de Jager

Zaterdag 2e klasse C

Marco Lange Ron de Jager
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tatiegids van SVC’08 is ook ‘Het 

Vragen(v)uurtje’ weer van de partij. 

Een aantal nieuwe gezichten binnen 

de selectie, de nieuwe keepers-

trainer en de speler van het jaar 

(2012-2013) stellen zich dit keer,  

in tegenstelling tot wat de kop zegt, 

zelf aan u voor.

Ricardo Looije

‘Ik was vorig seizoen tweede keeper  

bij FC Gravenzande. Ik zie het spelen 

bij SVC’08 als een fantastische uitda-

ging. Wil met de club voor het hoogst 

haalbare gaan. De concurrentiestrijd 

met Joris van Harmelen zie ik met ver-

trouwen tegemoet. Wij kunnen elkaar 

denk ik alleen maar beter maken’

Jordy Calistro

‘Ik kom uit de A-jeugd van SVC’08 en 

hoop op een plek in de selectie. Het 

zal voor mij echter een heel moeilijk 

verhaal gaan worden aangezien ik 

in de voorbereiding twee keer met 

vakantie ga. Dat spreekt niet in mijn 

voordeel. Toch hoop ik als laatste man 

mijn wedstrijdjes in SVC’08 1 mee te 

kunnen pakken.’

Fabian Toet

‘Ik kom, net als Jordy, uit de A-jeugd 

van SVC’08. Ik ben een aanvallend 

ingestelde middenvelder en heb inmid-

dels al mijn debuut in het eerste elftal 

gemaakt. Ik heb vijf minuten tegen SEV 

mee mogen doen. Mijn hoop is dat ik 

veel aan spelen toekom, is goed voor 

mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik ga er 

in ieder geval voor 200% tegenaan.’

Franz Ewald  

Mitterdorfer

’Na een uitstapje naar Scheveningen 

en Nootdorp keer ik weer terug op het 

oude nest. Heeft mede met mijn werk 

te maken. Daarnaast is het heerlijk in 

de buurt en SVC’08 is gewoon een 

hele gezellige vereniging. Ik zie het als 

thuiskomen. Ik hoop met een aantal 

routiniers een fundering neer te kunnen 

zetten waarop de club nog jarenlang 

kan voortborduren. Ik heb er zin in!’

Arthur Levert

‘Ik ben van origine rechtsback, heb in 

het tweede elftal van HVV gespeeld. 

Door kennissen ben ik in contact ge-

komen met SVC’08. Ik wilde namelijk 

serieus voetballen op zaterdag en daar 

is deze club uitermate geschikt voor. 

Alles is voor mij nieuw hier. Ik ga er 

vol gas tegenaan en dan zien we wel 

waar het eindigt. Ik hoop in de eerste 

klasse!’

Thomas Schlaman

‘Ik ben net als Franz Ewald afkomstig 

van Nootdorp, speelde daar op het 

middenveld. Hij heeft me enthousiast 

gemaakt voor SVC’08. Ik woon zelf 

in Den Haag en wilde gaan voetbal-

len bij een club in de buurt. Ik zie het 

avontuur bij SVC’08 als een nieuwe 

 eerste klasse. Wil met plezier voetbal-

len en als dat lukt komt de rest vanzelf. 

Ik ga voor een plek in de top vijf.’ 

Het vragen(v)uurtje

Nieuwkomers bij de selectie

Ricardo Looije Franz Ewald Mitterdorfer
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Sasha Lazzareto

‘Ik ben bij toeval bij deze club te-

rechtgekomen. Voetbalde tot de 

maar ben toen gestopt. Tijdens een 

partijtje voetbal met mijn neefje werd 

ik door Ron de Jager aangesproken. 

Of ik zin had om bij SVC’08 te komen 

voetballen. Na twee trainingen en een 

wedstrijdje heb ik ja gezegd. Ik hoop 

met deze club kampioen te worden in 

de tweede klasse. En wat er daarna 

gebeurt zie ik dan wel weer. Wil graag 

hogerop.’

Melchior van der Kooi

‘Ik heb drie jaar in het tweede van HBS 

gespeeld. Omdat ik niet kon aan-

haken bij het eerste ben ik rond gaan 

kijken en bij SVC’08 terecht gekomen. 

SVC-ers Van Harmelen, Heemskerk 

en Verbree, oude bekenden van mij, 

adviseerden mij hier te komen spelen. 

Het is een mooie, ambitieuze club. Ik 

hoop een plekje op het middenveld te 

kunnen bemachtigen.’

Inaki Samaniego

‘Ik ben keeperstrainer en kom oor-

spronkelijk uit Sevilla. Woon nu vier jaar 

in Nederland en ben via een vacature 

op Haaglanden Voetbal met SVC’08 

in contact gekomen. Ik heb in het 

verleden ook nog met Frans Hoek 

gewerkt. Wil mijn kunsten op het veld 

vertonen, keepers beter maken. De fa-

ciliteiten zijn top bij deze club. Ik hoop 

dat ik mijn steentje aan een mogelijke 

promotie naar de eerste klasse kan 

bijdragen.’

Nicolas Sacré

Ik ben na afloop van dit seizoen bij 

SVC’08 tot speler van het jaar ge-

kozen. Was er wel blij mee maar had 

toch ook gemengde gevoelens. Heb 

zelf als verdediger wat kapitale foutjes 

gemaakt. Dat moet komend seizoen 

beter. Met de selectie die wij nu heb-

ben moet een plekje bij de eerste 

vijf mogelijk zijn. En wellicht nog een 

periodetitel.’

 

Het trainers- en begeleidingsteam

Inaki Samaniego Melchior van der KooiArthur Levert



Achterste rij v.l.n.r. :  Benjamin Gomes, Ricardo Steinhauer, Nicolas Sacré, Jordy Plugge , Rijn de Jong, Bradley Vink, Marco Vredenbregt, 
Wesley van der Werff, Henk Beekhuizen (teammanager), Daniël Atzei, Jeffrey van Tol, Pim Markering, Erwin Mooijman, 
Marco Pronk, Franz-Ewald Mitterdorfer, Thomas Schlaman

2e rij v.l.n.r. :  Jasper Spaans, Colin de Ruiter, Rene Schaap, Mark Verbaan, Joris van Harmelen, Ricardo Looije, Arthur Levert, Ronny 
Cañizares, Tom van der Plas,



3e rij v.l.n.r. :  Jeffrey van der Meer, Jan van der Meer (begeleider 1e elftal), Wesley Vink (begeleider 2e elftal), Gerard Dekker (bege-
leider 2e elftal), lnaki Samaniego (keeperstrainer), Jochem Verbaan (ass. trainer 2e elftal), Robin den Dulk (begeleider 1e 
elftal), Hans van Duivenbode

Voorste rij v.l.n.r. :  Ferry Overduin, Ruben Buis, Jerry Plat, Peter van der Deijl (trainer 2e elftal), Marco Lange (hoofdtrainer), Ron de Jager 
(ass. trainer 2e elftal), Fabian Toet, Sasha Lazzaretto, Melchior Van der Kooij

Niet op de foto :  Marco Finkelenberg, Thijs van der Meulen, Ferry Bierens, Kevin Boer, Gilbert Schaap, Mark Groen, Romano Spaans, 
Tony Taal, Alex Heemskerk, Ferry Roeleveld, Christiaan Verbree, Pieter Taal, Stephen de Ruiter, Marvin Pronk, Folkert 
Moll, Mike Spits, Ronald Hofland, Desmond Toet, Tonny Donnars, Hisham Meghachi
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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!!…

Auto wassen zonder water
Met ingang van 1 juni 2013, zijn wij genoodzaakt de prijzen 
van onze mobiele was service aan te passen.

Vanwege diverse redenen, waaronder de stijgende kosten van onze 
producten, zijn wij genoodzaakt een prijsverhoging toe te passen. 
Vanzelfsprekend is door onze jarenlange ervaring de kwaliteit 
onveranderd gebleven.

Om een eerlijke verhouding te behouden is onze service in drie 
categorieën onderverdeeld. 

Met vriendelijke groet,
  

UW WAS TEAM

UW AUTO
WASSEN
in onze 
wasbox?
EEN AFSPRAAK
MAKEN IS MOGELIJK
T. 06 114 99 121
Mobiele Was Service
Zilverstraat 45
2544 EJ  Den Haag
mws@haeghegroep.nl

Categorieën Klein Middel Groot

buiten € 9,50 € 12,50 € 16,50
binnen & buiten € 12,50 € 17,50 € 21,50
voorbeelden van 
auto’s die onder 
deze categorie 
vallen

Peugeot 107
Suzuki Alto
Renault Twingo
Ford Ka
Opel Aqilla

Volkswagen Passat
Peugeot 307
Opel Astra
Suzuki Swift
BMW 3-Serie

Dodge Ram
Volkswagen Transporter
Citroën DS-5
KIA Sorento
Audi A-6
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Het vrouwenteam 2012 - 2013

Van het team uit 2010 spelen nog behoorlijk wat vrouwen in het huidige damesteam

Vrouwen, dames & meiden

De laatste jaren gaat het erg goed 

met het vrouwenvoetbal in Neder-

land. Steeds meer meiden kiezen 

ervoor om op jonge leeftijd te gaan 

voetballen waardoor het aanbod 

van clubs die voorzieningen bieden 

voor deze meiden steeds groter 

wordt. Ook SVC’08 blijft hier niet in 

achter.

de toekomst

Sinds de fusie in 2008 is het aantal 

spelende meiden/dames op SVC meer 

dan verdubbeld. Inmiddels trappen er 

meer dan 60 meiden elke zaterdag af 

voor het begin van een wedstrijd. Deze 

meiden zijn onderverdeeld in onder 

andere een Dames en een Meisjes-B 

elftal. Ook vanuit de jeugd komt er een 

steeds grotere doorstroom op gang. 

14 speelsters die allemaal belangrijk 

zijn voor de toekomst van het Dames 

team. 

vrouwencommissie

SVC’08 is erg trots dat de vrouwen-

afdeling van de vereniging alsmaar 

blijft groeien maar dit betekent ook dat 

er meer structuur nodig is om alles in 

goede banen te leiden. Daarom is er 

besloten om een aparte vrouwencom-

missie op te richten. Deze commissie 

zal vanaf het seizoen 2013/2014 de 

belangen van alle meiden en vrouwen 

op de club behartigen. Ook zal er 

meer structuur aangebracht worden 

in het aantrekken en doorstromen van 

vrouwen en meiden zodat de afdeling 

in de toekomst alleen nog maar groter 

wordt. 

familiegevoel

Het is belangrijk om bij de groei ook stil 

te staan bij de identiteit van de club. 

SVC’08 is een echte familievereni-

ging. Veel mensen gaan er via familie, 

 ouders of vrienden voetballen. Dit 

maakt het een hechte club, wat het 

voetballen ook erg leuk maakt. In de 

toekomst willen wij dan ook graag 

nichtjes, zussen of dochters van spe-

lers aan blijven trekken om het familie-

gevoel in stand te houden. Daarnaast 

zijn mensen van buiten de club ook 

van harte welkom om mee te komen 

voetballen. 

meetrainen

Lijkt het jou leuk om te komen voetbal-

len of ken jij iemand die het leuk lijkt 

om te voetballen? Wij zijn altijd op 

zoek naar meiden, in alle leeftijds-

categorieën. Kom een keer meetrainen 

op maandag- of woensdagavond! Voor 

de actuele trainingstijden kan je terecht 

op de website. 
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Jeugdcoördinator en A1-trainer 

Bastiaan Lut heeft afgelopen 

seizoen een ambitieus jeugdplan 

gelanceerd. Hoe kijkt hij hier zelf 

op terug en wat nog belangrijker 

is, hoe kijken de jeugdtrainers hier 

tegenaan? Vervolgens komen Hans 

van Zaanen ( B1 ),  Robin den Dulk 

( C1 ) en Erwin Mooijman ( D1 ) aan 

het woord.

Bastiaan, vorig seizoen heb jij een 

nieuw jeugdplan gelanceerd binnen 

SVC’08. Hoe kijk jij terug op het eerste 

(leer)jaar?

‘Heel positief. Bij de A, B en C heb-

ben wij het plan ingevoerd. Komend 

seizoen komt daar de D bij. Er is na 1 

jaar al veel progressie geboekt. Ook 

zijn er aan het huidige plan al weer wat 

nieuwe paragrafen toegevoegd. Het 

plan zit dus in de lift.’

Je wilde ook structuur inbrengen, is 

dat gelukt?

jeugdniveaus hetzelfde getraind en 

gespeeld. Het komende seizoen wordt 

er op mijn verzoek ook de warming-up 

aan toegevoegd. Alles moet nog strak-

ker als wij ( de club en ik ) het tot een 

succes willen maken.’

Kan je nog altijd op de onvoorwaardeli-

jke steun van het bestuur rekenen?

‘Ja. Het bestuur zorgt er ook dit 

seizoen weer voor dat de randvoor-

waarden goed zijn. Dat heb ik nog 

bij geen andere club meegemaakt. 

SVC’08 ‘ademt’ voetbal. Ik voel me 

hier dan ook als een vis in het water.’

 Hans, je hebt de afgelopen twee 

seizoenen, samen met Ron de Jager, 

de B1 van SVC’08 getraind. Hoe is dit 

bevallen?

‘Prima moet ik zeggen. Ik heb veel 

van hem geleerd. Ron kon heel goed 

communiceren met de spelers. Door 

zijn eenvoudige manier van uitleggen 

begreep iedereen de leerstof.’

Bastiaan Lut heeft afgelopen seizoen 

een nieuw jeugdplan geïntroduceerd 

bij de jeugd. Hoe vind jij dat het na 1 

seizoen gaat?

‘Gaat goed. Er is eenduidigheid en dat 

is heel belangrijk. Daarnaast is Bas-

tiaan als coördinator heel goed benad-

erbaar. Ook zijn er door de ‘nieuwe’ 

manier van trainen weinig blessures 

Bastiaan Lut

De jeugd van SVC’08
heeft de toekomst



geweest afgelopen seizoen.’

Tot slot, wat is jouw verwachting voor 

het komende seizoen?

‘Er is werk aan de winkel. Van de 

huidige B1 blijven er maar vier over. 

De overige spelers komen uit de B2 

en C1. Het komende seizoen zullen wij 

niet kunnen terugvallen op kwaliteit, 

de ‘nieuwe’ spelers zullen de mouwen  

moeten opstropen.’

Robin, Bastiaan Lut heeft afgelopen 

seizoen een nieuw jeugdplan geïntro-

duceerd bij de jeugd. Hoe vind jij dat 

het na 1 seizoen gaat?

‘Het jeugdplan en het resultaat ervan 

was afgelopen seizoen goed zichtbaar, 

je zag de spelers met stappen vooruit 

gaan en vooral ook fitter worden. Ik 

denk dat we, mede door nieuwigheid, 

niet altijd goed het jeugdplan heb-

ben gevolgd. Dat zal komend seizoen 

zeker anders zijn.’

 

Vind jij het een goede zaak dat 

selectiespelers bij de jeugd worden 

betrokken? 

de selectie bij de jeugd is eigenlijk 

nog steeds redelijk beperkt. Dat er nu 

spelers vanuit de selectie zijn die zich 

inzetten voor de jeugd is een hele posi-

tieve ontwikkeling. Andersom moet de 

betrokkenheid van de jeugd naar het 

1e elftal ook vele malen groter worden. 

Als jouw trainer in het 1e elftal speelt 

zou dat een kick moeten geven voor 

de jeugdspelers.’ 

Wat verwacht jij van het nieuwe 

seizoen?

‘Dat we kunnen voortborduren op de 

positieve ontwikkelingen van afgelopen 

jaar. Van ons, de C1, verwacht ik dat 

we een niveau hoger kunnen gaan 

spelen en hier goed kunnen mee-

draaien.’

Erwin, Bastiaan Lut heeft afgelopen 

seizoen een nieuw jeugdplan geïntro-

duceerd bij de jeugd. Hoe vind jij dat 

het na 1 seizoen gaat?

‘Het staat nog in de kinderschoenen 

maar ik vind het leuk om ermee te 

werken. Iedereen heeft binnen het plan 

zijn verantwoordelijkheden met als doel 

de jeugd beter en completer te maken. 

Alleen kan de interne communicatie 

nog iets beter.’

Hoe is het afgelopen seizoen met jouw 

team, de D1, verlopen?

‘Wij speelden voor het eerst in de 

tweede klasse. Na een stroeve start 

(vooral de overstap van een klein naar 

een groot veld gaf problemen) en veel 

puzzelen hebben wij ons in de tweede 

seizoenshelft veilig gespeeld.’

Wat verwacht jij van het nieuwe 

seizoen?

‘De doelstelling is handhaven. Daar-

naast zullen wij het plan van Bastiaan 

verder gaan uitdiepen. Ik heb er heel 

veel zin in.’
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Erwin met het D team in het BeachStadion

Erwin, Hans en Bastiaan op de vertrouwde plek in de dug out
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Sinds 28 juni 2013 is Kees Wen-

neker de nieuwe voorzitter van 

de commerciële commissie van 

SVC’08. Hij volgt Rob den Dulk op 

die al zijn pijlen op de ‘Stichting 

Oostersportpark’ zal gaan richten. 

Rob blikt vooral terug terwijl Kees 

vooruit kijkt.

Kees, binnen de vereniging ben je nog 

vrij onbekend. Zou jij je in het kort wil-

len voorstellen?

‘Geen enkel probleem. Ik heb in mijn 

jeugd bij Archipel/Ornas gespeeld en 

was daar ook bestuurslid. Daarna ben 

ik gaan fluiten in de Haagse afde-

ling, heb het uiteindelijk geschopt tot 

groep 2 van de KNVB. Ik was voorzit-

ter van de Haagse Scheidsrechters 

Vereniging, heb diverse KNVB functies 

bekleed en last but not least was ik als 

adviseur bij diverse clubs werkzaam. 

Overigens ben ik ook voorzitter van 

voetbaltoernooi Haaglandenvoetbal.nl.  

Je zal het niet geloven, maar op 

67-jarige leeftijd wordt dit mijn eerste 

functie binnen een voetbalvereniging. 

Ik verheug me erop.’

Rob, waarom stop jij er eigenlijk mee?

‘Ik was voorzitter van de commerciële 

commissie maar bekleedde daarnaast 

ook nog een functie in de ‘Stichting 

Oostersportpark’. Bij de Stichting 

verwachtte ik het na de fusie een stuk 

rustiger te krijgen maar het tegendeel 

is eigenlijk waar. Vandaar de keuze om 

te stoppen. Mijn hart ligt het meest 

bij de Stichting. Wij hebben in Kees 

 echter een uitstekende vervanger 

weten te vinden.’

Kees, hoe zijn ze bij jou terecht ge-

komen?

‘De voorzitter vroeg mij of ik wat 

 binnen SVC’08 wilde gaan doen.   

Bij de club kende ik al een aantal 

mensen die net als ik een Ornas hart 

hebben. Ik hoefde er dan ook niet lang 

over na te denken.

Rob, wat doet de commerciële com-

missie precies?

‘Normaliter haalt deze commissie 

sponsors binnen. Afgelopen seizoen 

was de hoofdtaak echter om de 

aflopende contracten te verlengen. In 

deze economisch slechte tijd bleek 

dat een helse klus. Toch zijn wij er in 

geslaagd om iedereen binnenboord 

te houden. Het is zelfs zo dat onder 

aanvoering van hoofdsponsor Groen 

de sponsors iets extra’s wilden doen. 

Wij zijn dan ook zeer blij met deze 

ontwikkeling, een extra stimulans voor 

de club. Daarnaast organiseren wij ook 

we met een aantal sponsors naar ADO 

Den Haag geweest en hebben we 

een bezoek aan de Heineken fabriek 

gebracht.’

Hoe is het sinds de fusie met deze 

commissie gegaan?

‘Rob: ‘Bij de start van SVC’08 hadden 

we een aparte sponsor- en commer-

ciële commissie. Dat is één commis-

sie geworden. Kortere lijntjes binnen 

de club. Alles wordt onder de loep 

genomen voor wat  betreft de sponso-

ring. Wat kan een sponsor voor ons 

betekenen? Wat kunnen wij voor de 

sponsors doen? In overleg met de 

kantinecommissie kunnen wij bijvoor-

beeld ook een rol spelen richting de 

leveranciers. De commissie doet op 

alle vlakken actief mee.’

Kees Wenneker

De commerciële
commissie van SVC’08

‘spreekt’



Je komt in een gespreid bedje terecht 

Kees!

borduur verder waar Rob is gestopt. 

Wat ik zo goed vind van deze vereni-

ging is dat zij van twee bloedgroepen 

(JAC en SV’35) één bloedgroep 

(SVC’08) hebben weten te maken.  

De vrijwilligers binnen de vereniging zijn 

dolenthousiast. In de breedte is alles 

perfect geregeld. Niet alleen één grote 

sponsor maar ook talrijke kleinere. 

De commissie verdient hiermee echt 

een groot compliment! Daarnaast 

zitten er in de commerciële commis-

sie ook een aantal jonge gasten, de 

ambassadeurs van deze commissie 

zeg maar, waaraan we nog een hoop 

plezier gaan bleven in het leggen van 

nieuwe contacten.’

Tot slot, waar staat de club over vijf 

jaar?

Rob: ‘Ik hoop dat er op commercieel 

gebied op jaarbasis meer evenement-

en met bedrijven worden georgani-

seerd. SVC’08 moet daarnaast een 

gezonde club met veel aantrekkings-

kracht blijven waarvoor vrijwilligers 

graag een stapje harder willen lopen.’

Kees: ‘Consolidering van het huidige 

beleid, uitbouwen van de jeugd en 

verder professionaliseren. Op sportief 

gebied zie ik SVC’08 graag in de 

eerste klasse!’
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Henk Groen: ‘Geen zee te hoog voor SVC’08’

2013
7-sep SVC'08 - DUNO Eijgendaal en van Romondt

28-sep SVC'08 - Zevenhoven Bouwbedrijf Oosterlee
12-okt SVC'08 - Valken '68 ESSO Scheveningen
2-nov SVC'08 - Vitesse Delft Dutch Property Investments

16-nov SVC'08 - Be Fair Ellens en Lentze Notarissen
7-dec SVC'08 - LYRA Zuurmond Woninginrichting

2014
25-jan SVC'08 - MVV'27 Robert v.d. Zwan
1-feb SVC'08 - VDL HG Huizenbeheer
1-mrt SVC'08 - HVC 10 Rederij Groen

15-mrt SVC'08 - DSVP Strandpaviljoen Boonoonoonoos
5-apr SVC'08 - Naaldwijk Café de Renbaan

19-apr SVC'08 - Monster v.d. Pot Verhuizingen
10-mei SVC'08 - TAVV Drukkerij Aktief

Wedstrijdbalsponsor 2013-2014

Hoofdsponsor & jeugdsponsor

Het sponsorhoekje van SVC’08
In deze rubriek worden drie trouwe SVC’08 sponsors aan een ‘verhoor’ 

onderworpen. Hoofdsponsor Rederij Groen (Henk Groen) trapt af, gevolgd 

door Van der Pot & Zonen (Hans van der Pot) en Café “De Renbaan’ (Tim de 

Jong sr.).

Henk, aan het begin van het vorige 

seizoen spraken wij elkaar ook. Is er 

sindsdien veel veranderd? 

‘Op voetbalgebied niet. SVC’08 speelt 

‘helaas’ nog in de tweede klasse. Ik 

hoop dat zij het dit seizoen wel gaan 

waarmaken. Ron de Jager is toege-

treden tot de technische staf en er zijn 

lees verder op pagina 21>



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
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4aardig wat spelers bijgekomen. Het 

moet dit seizoen maar eens gebeuren.’

In mei 2013 werd er door het bestuur 

van SVC’08 een receptie voor u 

georganiseerd. Wilt u zelf vertellen 

waarom?

‘Dat wil ik zeker. Ik was 35 jaar als 

hoofdsponsor van eerst SV’35 en ver-

volgens SVC’08 aan deze bloeiende 

vereniging verbonden. Een hele leuke 

geste van het bestuur waar ik ze ook 

zeer dankbaar voor ben.’

Ik kijk tot slot nog even terug naar de 

eerste vraag. Wat is er wel veranderd? 

‘Het bedrijf blijft maar groeien. Re-

derij Groen heeft weer twee nieuwe 

schepen in de vaart gebracht. Het 

gaat ons dus voor de wind. Nu is al 

mijn hoop op het eerste van SVC’08 

gevestigd.’

De heren Hans van der Pot en Tim de 

Jong noemen zichzelf ‘kruimelspon-

sors’ van SVC’08. Beide sponsors 

hebben overigens veel overeenkom-

sten met elkaar.

Hans: ‘Samen met Tim hebben wij 

ruim 80 jaar sponsorschap op ons 

naam staan. Het verhuisbedrijf bij 

SV’35 en het café bij JAC. En nu 

samen bij SVC’08.’

Tim: ‘Daarnaast zijn beide bedrijven al 

heel lang een begrip in Scheveningen. 

Het café sinds 1948. Het verhuisbedrijf 

zelfs sinds 1913! Dat hoor je niet 

vaak.’

Wat vonden jullie van de ‘gedwongen’ 

fusie?

Tim: ‘Fantastisch. De club floreert als 

nooit tevoren.’

Hans: ‘Ik kan de woorden van Tim al-

leen maar beamen. De samensmelting 

heeft het huidige SVC’08 alleen maar 

goed gedaan.’

Er is nog een overeenkomst. Jullie 

spelen beide in het vierde.

Tim: ‘Dat klopt, haha. Ik speel op 

je niet zeggen hè. Komend seizoen 

voetbal ik met de jonkies zelfs in de 

reserve derde klasse. Ik geniet er met 

volle teugen van. Ik wacht nu nog op 

een uitnodiging van Marco Lange en 

Ron de Jager, haha.’

Hans: ‘Helaas voetbal ik, 65 lentes 

jong, in het vierde van de veteranen. 

Iets lager dan Tim dus, haha. Maar 

ook ik ben een voetbaldier in hart en 

nieren.’

Tot slot, op bedrijfsmatig gebied speelt 

de familie een hele grote rol voor jullie 

beide.

Tim: ‘Het café is altijd van de familie de 

Jong geweest. Eerst van mijn vader, 

vervolgens van mij. Binnenkort neemt 

zoon Tim het café van mij over. Hij 

heeft zelf ook een zoon dus wie weet.’

Hans: ‘Voor het verhuisbedrijf geldt 

eigenlijk hetzelfde, de generaties 

hebben het telkens weer van elkaar 

overgenomen. Kort geleden hebben 

we zelfs ons 100-jarig jubileum ge-

vierd. Ik zou niets anders meer willen.’

Drie generaties de Jong

Tim de Jong en Hans van der Pot schudden de hand
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Telefoon (070) 347 01 11
www.nolet-advocaten.nl
Abraham Patrasstraat 5

2595 RC  Den Haag

“Schade maken is geen kunst, 
schade herstellen wel”

Universeel autoschadeherstel-bedrijf

Zilverstraat 45  -  2544 EJ  Den Haag  (Industrieterrein Kerketuinen)

Tel.: 070 - 321 21 88  -  Internet:  www.autoschadedenhaag.nl
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4Na de fusie, inmiddels 5 jaar ge-

leden, is de club zo groot geworden 

dat er steeds meer vrijwilligers 

nodig zijn om alle taken, die binnen 

de club uitgevoerd moeten worden, 

te kunnen vervullen.

betaalbaar houden

maar ook het barpersoneel bestaat uit 

vrijwilligers. Sommige clubs vragen een 

vrijwilligersbijdrage bovenop hun con-

tributie om bijvoorbeeld barpersoneel 

in te huren. Het bestuur van SVC’08 

heeft er nadrukkelijk voor gekozen om 

nog steeds met vrijwilligers te willen 

werken om ook de contributie voor 

iedereen betaalbaar te houden. Het feit 

dat er steeds meer vrijwilligers nodig 

zijn is een ontwikkeling die vraagt om 

een meer gestructureerde begelei-

ding van deze mensen. Het instellen 

van een vrijwilligerscommissie is een 

manier om dit te realiseren.

lastiger dan het lijkt!

Vol goede moed ben ik afgelopen 

seizoen, met ondersteuning van Jaap 

Pronk en Kees Wenneker, begonnen 

met het opzetten van een vrijwilligers-

commissie bij SVC’08. Een goed 

functionerende vrijwilligerscommissie 

bestaat uit minstens vijf leden. In het 

verleden zijn er meerdere pogingen 

ondernomen om een vrijwilligerscom-

missie op te richten maar dit blijkt toch 

lastiger dan het in eerste instantie lijkt! 

Inmiddels zijn, door grote inzet van 

en taken binnen de club beschreven. 

Dit is belangrijk wanneer je op zoek 

gaat naar nieuwe vrijwilligers. Je wil  

immers wel weten wat er van je 

verwacht wordt, met wie je te maken 

krijgt en hoeveel tijd een functie/taak in 

beslag neemt. Ook is het voor vrijwil-

ligers fijn om te weten wat zij van de 

club kunnen verwachten. 

‘verleiden’

Om aandacht te vragen voor de 

vrijwilligerscommissie en haar taken 

is er begin dit jaar voor de jeugd en 

hun ouders een nieuwjaarsontbijt 

georganiseerd. Het ontbijt was een 

groot succes maar het aantal nieuwe 

aanmeldingen was gering. In de 

zoektocht naar nieuwe vrijwilligers is 

het lastig om  een effectieve manier te 

vinden om de mensen binnen de vere-

niging te bereiken. Er wordt gebruik 

gemaakt van de website, flyers, twitter, 

facebook om de vacatures die er zijn 

kenbaar te maken. Mensen persoon-

lijk benaderen blijft in de praktijk de 

meest effectieve manier om mensen 

te ‘verleiden’ tot het vervullen van 

een taak of een functie. Hiervoor is 

een gedegen kennis van je ledenbe-

stand noodzakelijk. In de toekomst 

wil de  vrijwilligerscommissie zich meer 

zichtbaar maken zodat iedereen op 

SVC’08 weet dat wij een vrijwilligers-

commissie hebben. De vrijwilligers 

vormen immers het kloppend hart van 

onze vereniging en zij verdienen alle 

aandacht en waardering die noodzake-

lijk zijn om van je vrijwilligersfunctie een 

leuke en vooral ook passende functie 

te maken. 

Kijk ook eens op de website onder 

clubinfo/vacatures, misschien zit er 

voor jou een leuke functie bij!

Karin Bakker

Karin in het Beachstadion

Scheidsrechterscoördinator, Joan Gordijn

De vrijwilligerscommissie
bij SVC’08



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

Scheveningen

 App!

Vul hieronder de speciale code in die 
te vinden is op de App en ontvang 
wasprogramma 6 voor slechts € 5,- 
in plaats van € 14,50

De speciale code is: 

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.

Meer dan 60 jaar geleden begon Aktief als drukker, 
nu zijn we uitgegroeid tot partner voor concept, 
vormgeving en realisatie.

 wij maken wat u wilt zeggen

 vormgeven 
 drukken 

 produceren 
 webbouwen

Aktief
Weteringweg 11

2641 KM Pijnacker
2500 BR  Den Haag

T 070 345 12 47
F 070 361 40 45
E mail@aktief.nl
I www.aktief.nl

Dr. Lelykade 60
2583 CM Den Haag


