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SVC’08 kan terugkijken op een 

succesvol seizoen. Het vlaggen-

schip eindigde op een keurige 

vierde plaats in de tweede klasse 

C, terwijl het tweede elftal zich 

via een  Houdini-act wist te hand-

haven in de reserve eerste klasse. 

Samen met Piet Overduin en Jaap 

Lolkema wordt er teruggeblikt maar 

vooral naar de toekomst gekeken. 

Een kijkje in de glazen bol van de 

voorzitter(s).

Piet en Jaap, hoe kijken jullie terug 

op het afgelopen seizoen?

Piet Overduin en Jaap Lolkema

Selectiesponsor

Rederij Groen

Jeugdsponsor

H.G. Huizenbeheer B.V.

Zilversponsors

Drukkerij Aktief B.V.

Eijgendaal & v. Romondt

Ellens & Lentze Notariskantoor

Esso Scheveningen

InTension health club Scheveningen

Robert van der Zwan Makelaardij

Strandpaviljoen Boonoonoonoos.nl

Overige sponsors

Julie Holding B.V.

Aalsmeers Bloemenhuis

Adm.- en Belastingadviesbureau 

Overduin & Kreft

AlbaSign

Ariësta Kapsalon

Meeuwisse Nederland B.V.

Autex Chemie D2

Nolet Advocaten

P.J. van Duijne

Baker Tilly Berk

Beltona

Rabobank Den Haag

Biezeman, autobedrijf

Brouw Café

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

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

Vliko BV

Vrolijk, koeriers service

Wassenaar Snacks

Garagebasics.eu

Grand Café Zarautz

HDB Telecom

Heineken

Vishandel Zoutenbier

Boeg Nautic

Glashandel Piket

Chiropractie Scheveningen

GEO Oliehandel

Bouter B.V.

Flavor’s

Sauna Duinzigt

Atlantic Glashandel

Albatros Hengelsport

Fotomaatje

Concordia de Keizer

Groen Advies

Zeemanshuis Scheveningen

Multivolt Elektrotechniek

Algemeen Beheer Scheveningen

ING Bank

Hosereel-products.com

Maaskant Shipyards BC

Howden Insurance Brokers Nederland B.V.

Pon Power

E.K. Elektronics.

Bestuur:

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

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

Secretaris  : Arie Harteveld T: 070-3554230 - 06-44266005 

Penningmeester : Marien de Jong 

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

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

Bezoekadres:

Oostersportpark

Waalsdorperlaan 1AB

(Van Brienenlaan)

2244 BL Wassenaar 

T: 070-3242422

E: secretaris@svc08
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Colofon:
Hoofdredactie: Arjan Pronk Fotografie:
Arnaud Roelofsz, The MediaPlantation, 
Jaap Lolkema, Marijke Schuyffel, Karin 
Knoester, Leo van Teijlingen, Patricia de 
Zeeuw Vorm geving: mediaplantation.nl 
Drukwerk: Aktief Aan deze gids werk-
ten mee: Hans Kulk, Jaap Lolkema, 
Jaap Pronk, Kees Wenneker.  

Piet: “Persoonlijk vond ik het een heel 

mooi seizoen. Ik heb het gevoel dat 

wij voor het eerst, sinds de fusie van 

2008, uitsluitend met voetbal bezig 

zijn geweest. Daarnaast zijn er al 

voorbereidingen getroffen voor het 

komende seizoen. Ook het trainings-

kamp voor de A- en B-selectie, mo-

gelijk gemaakt door diverse sponsors, 

werd een groot succes. En het was 

leuk om te zien dat de selectie en de 

meegereisde sponsors bij terugkomst 

één hechte groep waren geworden. 

Op sportief gebied kunnen wij alleen 

maar trots zijn. Handhaving met het 

tweede elftal en af en toe ‘smullen’ bij 

wedstrijden van de hoofdmacht. De 

club zit in de lift. De aanhang groeit. 

Kortom goede ontwikkelingen.”

Jaap: “Piet heeft al wat zaken ge-

noemd. Wat ik belangrijk vind is dat de 

identiteit van de club niet is veranderd. 

Je ziet het ook aan de spelers die vorig 

seizoen zijn gekomen, zij zijn er nog 

steeds. Ook met de begeleiding heb-

ben wij een stap voorwaarts gemaakt. 

Maar wij overdrijven als club niet. Die 

stap voorwaarts geldt namelijk voor 

de hele vereniging en niet alleen voor 

het eerste elftal. Wij zijn als club goed 

bezig.”

Er verandert dus veel binnen de ver

eniging?

Piet: “Dat kan je wel zeggen ja. 

SVC’08 wordt professioneler. Dat is 

ook nodig. Wij hebben nu ongeveer 

800 leden. Wil je aan de wensen van 

een selectiespeler, maar ook aan 

de wensen van een ouder die zijn 

kinderen hier achterlaat voldoen, dan 

moet je verder. De tijden zijn veran-

derd, in alles, je moet mee. Het is 

een soort bedrijf geworden. Finan-

ciële armslag hebben is daarom zeer 

belang rijk. Sponsors zijn goed voor 

ons, wij proberen ook zo goed mo-

gelijk voor hen te zijn.”

Wat zijn jullie verwachtingen voor het 

komende seizoen?

Piet: “Op organisatorisch gebied 

verwacht ik dat Bert de Best, als 

technisch coördinator,  bestuursleden 

werk uit handen gaat nemen. Op 

sportief gebied mogen er ambities zijn 

om de sprong naar de eerste klasse 

te gaan maken. Eisen heeft geen zin, 

maar proberen? Zeker wel! Er zijn 

nu bijvoorbeeld leiders bij de selectie 

‘aangesteld’ die de club van binnen 

en van buiten kennen, de cultuurbe-

wakers zeg maar. Zij vallen goed in de 

groep en zijn veel aanwezig. Daarnaast 

zien zij de ambitie van de club maar 

ook de eigen identiteit. Wij mogen van 

de selectie wel wat verwachten vind ik 

persoonlijk. Alles is voor hen namelijk 

tot in de puntjes geregeld. Ik denk ook 

dat de nieuwe technische staf respect 

bij hen kan afdwingen, wij zorgen voor 

de randvoorwaarden.”

Een kijkje in de glazen bol
van de voorzitter(s)



Jaap: “Qua verwachtingen vind ik dat 

wij wel wat hoger mogen inzetten. In 

de breedte zijn wij beter geworden. 

Kijk ook naar de professionaliteit van 

de technische staf. Piet noemde de 

leiders al. Ik zie de overstap van A1-

trainer Bastiaan Lut naar het tweede 

elftal als een stap vooruit. Ik hoop dat 

wij ons met het tweede elftal kunnen 

handhaven en dat de hoofdmacht een 

goed seizoen draait.”

Tot slot Piet, wat is jouw verwacht

ing als voorzitter van deze groeiende 

vereniging?

“Ik verwacht dat wij ons ook dit 

seizoen uitsluitend met het voetbal 

bezig kunnen gaan houden. Organi-

satorisch hoop ik op en rond het veld 

weer een stapje te kunnen maken. 

Rust binnen de club en weinig on-

tevreden mensen. Daar zet de club op 

in. En wij gaan vanzelfsprekend aan 

de slag met onze nieuwe ‘buren’, de 

Amerikaanse ambassade. Het contact 

is al gelegd. De doelstelling mag in 

deze duidelijk zijn. Genieten met elkaar 

en zorgen voor weinig wanklank ron-

dom de velden!”

Vrijwilliger van het jaar 

Zaterdag 31 mei zal voor Joan Gordijn 

een memorabele dag blijven. Niets ver-

moedend zat hij op de tribune naar de 

nacompetitiewedstrijd van SVC’08 2 

te kijken toen voorzitter Piet Overduin 

in de rust van de wedstrijd plotseling 

vanaf het veld met de microfoon het 

woord tot hem richtte. Joan was 

deze week 65 jaar geworden en werd 

verzocht op het veld bloemen in ont-

vangst te nemen. Maar daar bleef het 

niet bij, de grootste verrassing moest 

nog komen. Joan bleek namelijk door 

zijn voorganger Arie Harteveld te zijn 

verkozen tot vrijwilliger van het jaar; 

een onderscheiding die hem werkelijk 

toe komt. Joan zet zich met name in 

voor de lagere senioren in de Elftal 

Commissie en verzorgde jarenlang de 

trainingen bij de recreatiespelers. Een 

week niet trainen is voor Joan een 

week niet geleefd.

Een andere zeer belangrijke taak die 

hij al jarenlang iedere week verzorgt 

is de aanstelling van de scheidsrech-

ters bij de thuiswedstrijden. Vaak op 

vrijdagavond moeten de laatste gaatjes 

nog worden gedicht. Ook de schema’s 

voor de veldindeling van de trainingen 

en de competitie indeling van de elftal-

len voor het nieuwe seizoen naar de 

KNVB verzorgt Joan.Weinig mensen 

zijn hiervan op de hoogte daarom is 

het goed dat Joan op deze manier 

de waardering mag ervaren die hem 

toekomt en een jaar lang de vrijwilligers 

trofee thuis mag hebben.

Bronzen buste van Ted 

Meines

Op 13 december 2013 vond een 

onthulling plaats in Doorn van de 

bronzen buste van Ted Meines, luiten-

ant- Generaal b.d. Onder andere als 

blijk van waardering voor de inzet voor 

de Nederlandse veteranenzorg.

De heer Ted Meines is een gewaar-

deerd supporter van SVC’08 en 

daarom was bij deze onthulling een 

afvaardiging van SVC08 aanwezig.
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Foto: Marijke Schuyffel: Strijd, passie en een knuffel

Foto van Karin Knoester: Feest na toernooiwinst op Internationaal jeugdtoernooi Oostende

afvaardiging van SVC’08

Joan Gordijn

Feestvreugde

Foto: Jaap Lolkema: Haringserie Neptunus

“de identiteit  

van de club  

is niet  

veranderd”



Miquel met Wesley Verhoek

E2 van coach Cor Turfboer en Trainer Ron Pondman

D3 krijgt de medailles van jeugdsponsor Rob Hoogdalem

D2 & D3 traditionele tankgrachtplons
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Hellingweg 180
2583 DX  Scheveningen

t : +31-(0)70 351 43 21
f : +31-(0)70 351 26 80
e : nautic@boeg.net 

Scheepsreparatie en Constructiewerkzaamheden

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

Groot feest bij het Vierde!

B3 van Bert Rolaff



De bordjes binnen de technische 

staf van SVC’08 zijn verhangen. 

Vanaf komend seizoen is Ron de 

Jager, geassisteerd door Chris 

Jansen, verantwoordelijk voor het 

eerste elftal. Bastiaan Lut ‘verhuist’ 

van de A1 naar het tweede team. 

Een nieuwe start naar een mooie 

toekomst voor SVC’08? De tech-

nische staf licht alvast een stukje 

van de sluier op, beginnend bij de 

hoofdmacht.

Chris, jij bent met technisch coördina

tor Bert de Best meegekomen naar 

SVC’08. Een bewuste stap?

“Jazeker. Door het enthousiasme van 

Bert en de twee gesprekken die ik met 

Ron voerde was ik snel om. Dit is een 

club met potentie en daar wil ik graag 

onderdeel van uit maken.”

Ron, blij met Chris Jansen? 

“Chris is een ideale assistent, heeft een 

schat aan ervaring en kan mij perfect 

aanvullen. En is loyaal niet te vergeten. 

Dus ja, ik ben heel blij met Chris.”

Chris vult aan : “Ik ambieer ook niet 

het hoofdtrainerschap, assistent zijn 

past prima bij mij. Als ik maar serieus 

wordt genomen.”

De nieuwe technische staf, een goede 

mix voor SVC’08?

Ron: “Wij hebben nu van alles in huis. 

Een technisch coördinator, een assist-

ent voor het eerste, een trainer voor 

het tweede en ikzelf. Alle vier zijn wij 

hetzelfde. Ambitieus. En wij kunnen 

elkaar waar nodig helpen.

Chris: “Wat Ron zegt klopt als een 

bus. Je hebt elkaar nodig. Ron heeft 

als voetballer en als jeugdtrainer 

een schat aan ervaring, maar is een 

beginnend hooftrainer. Ik kan hem met 

mijn ervaring als assistent waar nodig 

ondersteunen. Vergeet niet, voetballer 

zijn is niet hetzelfde als trainer zijn.”

In de Haagse sportwereld worden jullie 

dit seizoen grote kansen toegedicht 

in verband met de toeloop van veel 

nieuwe spelers. Hoe zien jullie dat?

Ron: “Alle voorwaarden zijn aanwezig 

om beter te presteren dan afgelopen 

seizoen. Zo eerlijk moeten wij zijn. 

Maar aan inkopen hebben wij niet 

gedaan. Wij maken spelers alleen 

maar enthousiast voor deze club. Wij 

bieden geen geld maar faciliteiten. 

Samen is gericht gekeken naar wat er 

nodig was. Waar kunnen wij de selec-

tie verbeteren?”

Even een terugblik Ron, naar vorig 

seizoen. Hoe is jouw seizoen als as

sistent van Marco Lange bevallen? 

“Terugblikken heeft weinig zin, ik kijk 

liever vooruit. Het technische kader 

gaat omhoog. Alle ingrediënten zijn 

aanwezig. Doelstelling is vooral om 

de trainingen beter te laten verlopen 

dan afgelopen seizoen. Als het op de 

training beter loopt gaan wij dat ook 

terugzien in de wedstrijden.”

Tot slot, wat verwachten jullie van 

komend seizoen?

Ron: “Afgelopen seizoen werden 

wij vierde, komend seizoen gaan wij 

voor de top drie. Wij moeten gewoon 

realistisch zijn. Ten opzichte van vorig 

seizoen moeten wij een stapje maken.”

Chris: “Wij gaan niet zeggen dat wij 

het wel even gaan doen in de tweede 

klasse. Wel moet je jezelf de druk 

opleggen om ieder geval bij de top drie 

te willen eindigen. Als Ron en ik onze 

gedrevenheid kunnen overbrengen op 

de groep dan kunnen er leuke dingen 

gaan gebeuren. Bert en ik kregen dat 

vorig jaar voor elkaar bij HVC’10 en zie 

waar wij zijn geëindigd. In de eerste 

klasse! Geloof me, zonder gedreven-

heid kom je nergens.”

De nieuwe
technische staf van SVC’08

Chris Jansen Ron de Jager
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EIJGENDAAL & VAN ROMONDT
ASSURANTIËN PENSIOENEN HYPOTHEKEN

070 - 350 11 28

www.albasign.nl
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Een nieuw seizoen staat voor de 

deur. SVC’08 heeft dan ook niet 

stilgezeten. Voor het seizoen 2014-

2015 heeft de Scheveningse Voetbal 

Club 2008 ook weer een lading 

‘verse vis’ binnengehaald. Hier onder 

de ‘identiteitskaarten’ van vier 

‘verse’ spelers en een interview met 

‘verse’ keeperstrainer Leo de Boer.

Rick Binkhorst
“Ik ben Rick Binkhorst, 26 jaar en 

woon in Zoetermeer. Mijn vorige clubs 

waren Nootdorp en DHC. Mijn positie 

beslaat de hele rechterkant. Ik ben 

zowel als rechtsback, rechtshalf en 

rechtsbuiten inzetbaar. Ik ben naar 

SVC’08 gekomen omdat dat het een 

mooie en ambitieuze club is. Daar-

naast sprak het verhaal van de trainer 

mij enorm aan. Ik heb inmiddels ook 

een kleintje thuis, dus ben blij dat ze 

hier maar twee keer trainen, haha. Ik 

verwacht dat SVC’08 in de top van de 

tweede klasse gaat meedraaien, ze 

kunnen namelijk makkelijk de eerste 

klasse aan! Wij gaan in ieder geval 

hoge ogen gooien.”

Milco Vermeer
“Ik ben Milco Vermeer, 19 jaar en 

afkomstig van Forum Sport. Ik ben 

keeper en zal dus de strijd met Joris 

van Harmelen moeten aangaan. Een 

zware opgave maar ik ga mijn uiter-

ste best doen. Ik heb voor SVC’08 

gekozen omdat ik in mijn nog prille 

carrière een nieuwe stap wil maken. 

Ik speelde dit seizoen namelijk vooral 

in het tweede van Forum Sport en dat 

gaat ook komend seizoen niet veran-

deren. Daarnaast ken ik de nieuwe 

keeperstrainer van SVC’08, Leo de 

Boer, ook al van Forum Sport. Een 

goede trainer waarvan ik al veel heb 

geleerd. Met de nieuwe selectie moet 

de eerste klasse haalbaar zijn.”

Angelo Ravensberg
“Ik ben Angelo Ravensberg, kom 

van Excelsior Maassluis en ben van 

origine verdediger. In tegenstelling tot 

de anderen ben ik niet door SVC’08 

benaderd. Ik woon in Wassenaar en 

zocht een ambitieuze club in de buurt. 

Ik had een goed gevoel aan het eerste 

gesprek met SVC’08 overgehouden en 

heb daarom voor deze club gekozen. 

Speelde, afgezien van blessures, alleen 

in het tweede van Excelsior. Ik denk 

dat ik een toegevoegde waarde kan 

zijn, ben een harde werker. Ondanks 

het feit dat ik nog weinig medespelers 

ken ga ik dit seizoen voor het aller-

hoogste, het kampioenschap.”

Jacco Wevers
“Ik ben Jacco Wevers, 24 jaar en heb 

gevoetbald bij RKDEO, Vitesse Delft 

en afgelopen seizoen Naaldwijk. Ik 

ben een rasechte spits. Heb bij de 

genoemde clubs respectievelijk 23, 16 

en 16 doelpunten gemaakt. Heb mijn 

waarde binnen een elftal inmiddels wel 

bewezen. Na het eerste telefoontje 

om hier te komen voetballen was ik 

al om. Heb goede verhalen over Ron 

de Jager gehoord, was tenslotte ook 

spits. SVC’08 wordt voor mij een 

nieuw begin. Met deze jonge groep 

moeten wij zo snel mogelijk richting de 

hoofdklasse. Ben er klaar voor!”

Leo de Boer
Leo, waar kennen wij jou van? 

“Ik ben zeven jaar actief geweest in het 

profvoetbal. Vier jaar bij het toenmalige 

FC Den Haag en vervolgens drie jaar 

bij AZ’67 uit Alkmaar. Heb op mijn 

40-ste(!) mijn actieve keepersloopbaan 

afgesloten bij Tonegido. In de hoofd-

klasse welteverstaan, haha.”

Je staat bekend als een bezig bijtje, 

klopt dat?

“Dat klopt wel ja. Ik heb een eigen 

schoonmaakbedrijf,  een eigen voet-

balacademie en ben nu als keeper-

strainer werkzaam bij zowel Haaglan-

dia als SVC’08. Ik ben 47 maar nog 

altijd heel gedreven in alles.”

Hoe ben jij met SVC’08 in aanraking 

gekomen? 

“Sponsor Esso (Marcel Ligthart, red.) 

had bij Ron de Jager mijn naam laten 

vallen. Ik maak zijn huis schoon, van-

daar. Zo is het balletje gaan rollen. Eén 

belletje was eigenlijk al genoeg. Kende 

Ron overigens als, heb nog tegen hem 

gevoetbald.”

Betekent deze stap dat je je focus op 

een profclub heb laten varen?

“Als ik eerlijk ben, nee. Ik heb nog 

steeds de ambitie om als keepers-

trainer bij een profclub aan de slag te 

gaan. Pogingen bij ADO Den Haag en 

RKC zijn helaas op niets uitgelopen. Of 

ik bij een profclub train of bij SVC’08, 

de beleving is hetzelfde hoor. Zodra ik 

over het keepersvak begin te praten, 

‘Verse Vis’

Begeleiding v.l.n.r: Robin den Dulk (leider), Bert de Best (technisch coördinator), Ron de Jager (hoofdtrainer),  
Maurice Oosterbaan (verzor ger), Henk Groen (hoofdsponsor), Leo de Boer (keeperstrainer), Chris Jansen (assistent trainer),  

Henk Beekhuizen (teammanager), Wesley Vink (leider)

Jaco Wevers Keeperstrainer Leo de BoerAngelo Ravensberg

Verse vis voor de winkel van sponsor Zoutenbier: Milco Vermeer, Angelo Ravensberg,  
Rick Binkhorst, Daryll Schaap, Ferry van der Plas, Jaco Wevers, Liam de Ruiter

Rick Binkhorst Milco Vermeer

lees verder op pagina 15>



Bovenste rij: Angelo Ravensberg, Franz Ewald Mittendorfer, Kevin Boer, Michael de Niet, Colin de Ruiter, Jerry Plat
Derde rij: Rick Binkhorst, Fabian Toet, Ferry van der Plas, Thomas Schlaman, Joris van Harmelen, Jeffrey Vd Meer, Daryll Schaap, Pieter 
Taal, Liam De Ruiter

Tweede rij: Henk Beekhuizen, Wesley Vink, Jaco Wevers, Ferry Overduin, Milco Vermeer, Stephen de Ruiter, Tonny Donnars, Mark Verbaan, 
Marco Finkelnberg, Maurice Oosterbaan, Robin den Dulk
Eerste rij: Hans van Duivenbode, Leo de Boer, Ron de Jager, Henk Groen, Chris Jansen, Bert de Best, Christian Verbree
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Robert van der Zwan
Makelaardij B.V.
Statenlaan 143

2582 GK  Den Haag
T: 070 358 86 80
F: 070 350 39 89

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

… Uw
Scheveningsche
wooncoach!!…

Het middenveld op de stoep bij Robert van der Zwan makelaardij

De aanval bij Esso Scheveningen

De verdediging bij het reclamebord van jeugdsponsor HG huizenbeheer

V.l.n.r: Angelo Ravensberg, Milco Ver-

meer, Colin De Ruiter, Rick Binkhorst, 

Mark Verbaan, Joris van Harmelen, 

Jeffrey van der Meer, Ferry Overduin.

Marco Finkelnberg ontbreekt op de 

foto

V.l.n.r: Jerry Plat, Kevin Boer, Hans 

van Duivenbode, Fabian Toet, Thomas 

Schlaman, Daryll Schaap, Ferry van 

der Plas, 

Bovenste rij v.l.n.r: Michael de Niet, 

Franz Ewald Mittendorfer, Tonny Don-

nars, Jaco Wevers

Zittend v.l.n.r:  Pieter Taal, Christian 

Verbree, Liam de Ruiter, Stephen de 

Ruiter

ga ik helemaal ‘los’. Voel me dan als 

een vis in water, haha.”

Tot slot Leo, plezier hebben en presta

tief bezig zijn, gaat dat samen?”

“Zeker weten. Plezier is belangrijk. 

Maar ook met prestatief voetbal kan je 

plezier hebben. Ongeacht welk niveau. 

Hoog of laag. Zonder plezier kan je 

goede prestaties ook wel vergeten.”
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Ferry Overduin Bert de Best

Colin de Ruiter Robin den Dulk

Marco Finkelnberg

Kevin Boer

Angelo Ravensberg

Mark Verbaan Ron de Jager

Fabian Toet Wesley Vink

Christiaan Verbree

Stephen de Ruiter

Milco Vermeer

Franz Ewald Mittendorfer Chris Jansen

Tonny Donnars Henk Beekhuizen

Pieter Taal

Jacco Wevers

Liam de Ruiter

Jeffrey van der Meer Leo de Boer

Joris van Harmelen

Hans van Duivenbode

Darryl Schaap

Ferry van der Plas

Jerry Plat Maurice Oosterbaan

Thomas Schlaman

Michael de Niet

Rick Binkhorst

Zaterdag 2e klasse C

• BVCB

• Be Fair

• CWO 

• DWO

• Die Haghe

• LYRA

• MVV ‘27

• RCL

• SVC’08

• Soccer Boys

• Sportclub Monster

• VDL

• Vitesse Delft

• Westlandia

Balsponsor 2014-2015

2014

6 sep. SVC’08 - Westlandia 1 Eijgendaal en van Romondt

20 sep. SVC’08 - RCL 1 ESSO Scheveningen

4 okt. SVC’08 - MVV’27 1 v.d. Pot Verhuizingen

25 okt. SVC’08 - Die Haghe 1 InTension

22 nov. SVC’08 - LYRA 1 Café de Renbaan

6 dec. SVC’08 - Soccer Boys 1 Rederij Groen

2015

4 jan. SVC’08 - VDL 1 Elles en Lentze

7 feb. SVC’08 - CWO 1 Robert v.d. Zwan Makelaardij

28 feb. SVC’08 - DWO 1 Drukkerij Aktief

21 mrt. SVC’08 - BVCB 1 HG Huizenbeheer

28 mrt. SVC’08 - Sportclub Monster 1 Automobielbedrijf Biezeman

18 apr. SVC’08 - Be Fair 1 Boonoonoonoos

9 mei SVC’08 - Vitesse Delft 1 Zuurmond woninginrichting

Selectie SVC’08 Seizoen 2014- 2015

De 2e klasse C waarin SVC’08 ook 

seizoen 2014 -2015 weer uitkomt 

kent liefst zeven nieuwe gezichten ten 

opzichte van afgelopen seizoen.

Twee degradanten uit de 1ste klasse,” 

RCL en BVCB “, één 2e klasser CWO 

en liefst vier promovendi uit de 3e 

klasse waaronder de kampioenen 

DWO, Soccer Boys en Westlandia.

De laatste nieuwkomer Die Haghe 

dwong promotie af via de nacompeti-

tie.

Naast de nieuwkomers ontmoeten 

we dit seizoen ook Be Fair, LYRA, 

Monster, MVV’27, VDL en Vitesse Delft 

weer.

Door het wegvallen van Zevenhoven 

en TAVV hoeven we dit jaar geen verre 

uitstapjes meer te maken en blijven we 

meer in de regio wat zijn charme heeft.

Het zal zeker geen gemakkelijke 

opgave worden om weer een rol van 

betekenis te spelen in de bovenste 

regionen.

De onderlinge verschillen zullen klein 

zijn en makkies heb je dus niet in deze 

klasse. Veel zal afhangen van de start 

van de competitie.
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Technisch coördinator Bert de Best

Aan tafel met… technisch
coördinator Bert de Best

Bert de Best is terug op de 

plek waar hij ooit, bij SV’35, zijn 

trainers carrière begon. Nog na-

genietend van zijn promotie naar 

de eerste klasse met zijn ‘laatste’ 

club HVC’10, gaat hij nu met volle 

overtuiging aan de slag bij SVC’08. 

Als technisch coördinator welte-

verstaan.

Bert, van hoofdtrainer naar technisch 

coördinator, vanwaar deze verras

sende stap?

“Ik wilde al langer wat anders binnen 

het voetbal gaan doen. SVC’08 kwam 

daarom op het goede moment. Zij 

zochten een technisch coördinator en 

kwamen bij mij terecht. Binnen drie 

gesprekken was de zaak beklonken. 

Het zal overigens wel wennen worden. 

Ik heb ruim veertien jaar als hoofdtrai-

ner op het veld gestaan. Bijzonder 

gedreven en heel fanatiek. Misschien 

ga ik het veld wel missen.”

Wat ga je precies doen binnen de 

club?

“Ik heb een tweeledige functie. Ik 

ondersteun Ron de Jager binnen de 

selectie. Daarnaast ben ik coördinator 

bij de A, B en C-jeugd. Maar voordat ik 

daarmee volop aan de slag kan gaan 

ga ik eerst heel veel kijken, observeren 

en constateren. Ik wil precies weten 

wat er binnen deze club speelt.”

Wat zijn belangrijke speerpunten voor 

jou?

“Ik wil dat er een duidelijke visie en 

structuur binnen de club komt.  Een 

belangrijk speerpunt is bijvoorbeeld 

dat er een vaste speelwijze komt. Ook 

richting de jeugd. Daar draag ik de 

verantwoordelijkheid over. Ook moet 

ik een klimaat binnen SVC schapen 

waarin alle trainers goed functioneren.”

Je gaat Ron ondersteunen bij het 

eerste elftal. Op wat voor manier? 

“Ron is samen met Chris Jansen 

verantwoordelijk voor het eerste elftal. 

Daar heb ik geen invloed op. Ron 

houdt zich puur met het voetbal bezig, 

ik met de zaken eromheen. Ik ga niet 

aan zijn stoelpoten zagen hoor, haha. 

Daarentegen is Ron wel een begin-

nend trainer. Ik kan hem een beetje 

wegwijs maken in het trainerswereld-

je.”

SVC’08 is ambitieus en wil graag naar 

de eerste klasse. Maar het is ook een 

familieclub. Gaat dat samen?

“Jazeker. Met de nieuwe technische 

staf, de vernieuwde selectie en niet 

te vergeten de uitstekende accom-

modatie moet promotie naar de 

eerste klasse dit seizoen als een reële 

doelstelling moeten worden gezien. 

Dat is SVC’08 aan zijn stand verplicht. 

Kampioen worden of bij de eerste drie 

eindigen. Dan speel je nacompetitie. 

Maar zoals je zelf al zegt, niet ten koste 

van alles. De clubcultuur moet sowieso 

behouden blijven. Dat zie ik ook als 

één van mijn taken.”

Tot slot, het nieuwe seizoen moet nog 

beginnen maar het liefst zou je nu al 

spijkers met koppen willen slaan.

“Dat heb je goed gezien, haha. Door 

het lange seizoen met HVC’10 heb ik 

me niet met alles kunnen bemoeien. 

Ik had graag vanaf het begin de regie 

willen nemen maar dat is helaas niet 

gelukt. Wat wil je met een gezin, een 

drukke baan, HVC’10 en SVC’08? Ik 

moest mezelf af en toe in vieren delen. 

Maar geloof me, ik heb superveel zin 

om deze uitdaging aan te gaan!”

Voormalig A1-trainer Bastiaan Lut 

heeft komend seizoen het tweede 

elftal onder zijn hoede. Een on-

verwachte stap voor de jeugd-

coördinator van SVC’08. Wat vindt 

hij zelf van deze stap en wat nog 

belangrijker is, wat verwacht hij van 

zijn eerste seizoen bij de senioren? 

Bastiaan, een nieuwe stap in je carrière 

bij SVC’08. Hoe kijk je er zelf naar?

“Laat ik voorop stellen dat ik het hart-

stikke leuk vind om met het tweede 

aan de slag te gaan. Alleen senioren 

doen, meer niet. Is voor mij persoonlijk 

ook nieuw. Zal wennen worden. Ik 

ben namelijk altijd met de jeugd bezig 

geweest, ook buiten SVC’08. Heb 

hier een jeugdplan geïntroduceerd dat 

binnen vijf jaar zijn vruchten moet gaan 

afwerpen. Ik vind het jammer dat ik dat 

niet af kan maken. Geen vinger meer 

in de pap meer bij de jeugd, zonde. 

Het kan allemaal namelijk nog strakker. 

Eerlijk is eerlijk, de jeugd blijft toch mijn 

kindje.”

Waarom dan toch voor de ambitie 

gekozen?

“Iedere trainer wil het hoogste in zijn 

carrière bereiken, ook ik. Dan is dit een 

goede stap. Het zal echter niet vanzelf 

gaan. Bij de jeugd stonden altijd 

de beste spelers in het veld. Bij het 

tweede staat daarentegen het resultaat 

voorop. Ik ben geen trainer die wisselt 

voor het wisselen. De spelers moeten 

het verdienen, ze moeten het laten 

zien en het moet wel nodig zijn. Dat 

kunnen nog wel interessante discus-

sies worden. Een uitdaging. Hoe ga ik 

daarmee om?”

Jij bent benaderd voor deze functie?

“Dat klopt. Ze willen dat ik langer blijf 

en dat wil ik zelf ook. Heb het hier 

gigantisch naar mijn zin. De club is 

super. Iedereen staat voor elkaar klaar, 

alles kan. Bij SVC’08 kan je echt nog 

wel door ontwikkelen, het is een hele 

gezonde club.”

Wat zijn jouw plannen bij het tweede 

elftal?

“Ik ga voor een plek in de midden-

moot. Ik wil met lekker aanvallend 

voetbal mee voetballen in de reserve 

eerste klasse. Ik ga niet voetballen om 

te verliezen, ik ga voetballen om te 

winnen. Wij zullen best wel een keer 

op ons bek gaan maar daar leren wij 

weer van. Het vormen van spelers zal 

een moeilijkere opgave gaan worden, 

dat kan best wel eens gaan botsen. 

Ik heb een duidelijke visie maar dat 

wil niet zeggen dat ik mijn ogen voor 

anderen sluit. De discipline en de 

organisatie moeten in ieder geval 

kloppen. Dat is ook de reden dat ik de 

leiders van de A1, Carl Pronk en Kees 

Hofland, en vlaggenist Peter van Dissel 

heb meegenomen naar het tweede. 

Zij nemen de ploeg, waar nodig, op 

sleeptouw.”

Tot slot, hoever reikt jouw ambitie?

“Ik wil mijn TC-2 gaan afmaken 

zodat ik in de toekomst eventueel als 

hoofdtrainer aan de slag kan gaan. 

Stage lopen doe ik dan het liefst 

hier. Kan ik de hele tijd om Ron heen 

hangen en kan hij mijn begeleider 

worden, haha. Maar nu eerst aan de 

slag met het tweede.”

Bastiaan Lut

B selectie



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 

20

S
V

C
’0

8
 p

re
se

nt
at

ie
gi

ds
 2

0
1
4

-2
0

1
5

P A G I N A 

21

S
V

C
’0

8
 p

re
se

nt
at

ie
gi

ds
 2

0
1
4

-2
0

1
5

lees verder op pagina 23>

Door de overstap van Bastiaan Lut 

naar het tweede elftal staat er tijdens 

het seizoen 2014-2015 een nieuwe 

A1-trainer voor de groep. Rob de Roo 

neemt het spreekwoordelijke stokje 

echter maar voor één seizoen over. In 

een heus ‘sparringspotje’ legt hij onder 

andere uit waarom.

Rob, komend seizoen trainer van 

SVC’08 A1. Maar je doet meer begrijp 

ik? 

“Dat klopt. Komend seizoen ben ik 

werkzaam bij de Ukkies, trainer van de 

A1 en coördinator van de D, E en F.”

Waar haal jij de tijd vandaan?

“Ik heb grote kinderen, een lieve 

vriendin en het is mijn passie. Ben een 

voetbaldier. Ik zie het niet als werk, het 

is gewoon leuk. Vind het heerlijk om op 

het veld te staan.”

Nu trainer bij de A1, hoe is dat precies 

in zijn werk gegaan?

“Bastiaan Lut vertrok naar het tweede. 

Zij hebben mij toen gevraagd om het 

voor een jaar te doen. Mijn vriendin 

heeft mij uiteindelijk overgehaald, 

haha.”

Waarom maar voor één jaar?

“Dat is een bewuste keuze. Er zitten 

veel goede trainers aan te komen, 

jongens van de club. 

Deze beslissing is in goed overleg 

genomen en ik sta er zelf ook 100% 

achter.”

Voor wie jou niet kent, wat heb je de 

afgelopen jaren op voetbalgebied al

lemaal gedaan?

Rob de Roo trainer A1

Jeugdtraining

‘Sparren’ met…
A1-trainer Rob de Roo

Door de overstap van Bastiaan 

Lut naar het tweede elftal staat er 

tijdens het seizoen 2014-2015 een 

nieuwe A1-trainer voor de groep. 

Rob de Roo neemt het spreek-

woordelijke stokje echter maar voor 

één seizoen over. In een heus ‘spar-

ringspotje’ legt hij onder andere uit 

waarom.
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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

SL  MME
INSTAPDEALS
SL MME
INSTAPDEALS
SL  MME
INSTAPDEALS

TOT

€ 675,-

voordeel

ŠKODA 

abonnement 

vanaf 

€ 199,-* p.m. OP = OP

GELIMITEERDE CITIGO MET 
EXTRA VEEL VOORDEEL.
GELIMITEERDE CITIGO MET 
EXTRA VEEL VOORDEEL.

www.skoda.nl Genoemde vanafprijs is incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. 
Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. De actieprijs is geldig t/m 29 september 2014 of zolang de voorraad strekt. De 

genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. Afhankelijk van meer-
uitvoeringen, weg-, verkeers- en weersomstandigheden, milieu-invloeden, conditie van de auto en rijstijl kunnen in de praktijk verbruiks-

waarden voorkomen die hiervan afwijken. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger 
te rijden. * Private Lease voor een vast bedrag per maand. Dit product wordt u aangeboden door ŠKODA Bank i.s.m. ŠKODA Leasing. 

Actieprijs geldt alleen voor de Citigo Active Pro o.b.v. Full Operational Lease, 10.000 km per jaar, looptijd 48 maanden en geldig t/m 
29 september 2014, zolang de voorraad strekt. Inclusief BTW, exclusief brandstof met een eigen risico van € 500,-.

Brandstofverbruik gemiddeld 4,1 L/100 km (1 op 24,4) 
CO2-emissie 95 gr/km.

Wie van actie houdt, moet snel kennismaken met de Citigo Active Pro. Want dit actiemodel is niet alleen 
gelimiteerd in oplage, maar ook in prijs. U rijdt hem nu namelijk al met € 675,- voordeel vanaf € 9.660,-. En dat 
hij zeker niet beperkt is in comfort, blijkt uit de standaard airconditioning en radio/CD-speler. Nog meer comfort? 
Voor slechts € 360,- is uw Active Pro uitgerust met het Comfort Pakket met onder meer elektrische ramen vóór 
en centrale deurvergrendeling. Kortom, een slimme instapdeal voor ongelimiteerd rijplezier!

A-label

20% bijtelling
De ŠKODA Citigo Active Pro vanaf € 9.660,-

AUTOBEDRIJF DUINDAM DEN HAAG B.V.
Slachthuislaan 22, 2521 SB  Den Haag, 070 - 31 93 812, info@autobedrijfduindam.nl 
www.autobedrijfduindam.nl De officiële dealer voor Haaglanden en Delftland.

“Ik ben onder andere als hoofdtrainer 

actief geweest bij de zondagtak 

van Soccer Boys. Vervolgens Graaf 

Willem-II VAC A1, JAC A1 en JAC 2 

onder mijn hoede gehad. Leuke jaren. 

Nu alweer een tijdje druk bij SVC’08.”

Je bent verder actief bij de Ukkies en 

coördinator van de D, E en F. Kan je 

hier wat meer over vertellen? 

“Selectiespeler Hans van Duivenbode 

en mijn zoon Mike doen het meeste 

werk bij de Ukkies hoor. Datzelfde 

geldt eigenlijk ook voor de mini-pupil-

len ( Ron van Baaren ), F-jes ( Gilbert 

de Zeeuw ), E-tjes ( Pim Markering ) 

en D-tjes ( Leendert Rog en René de 

Zeeuw ). Het zijn stuk voor stuk train-

ers met veel kennis. Ik bel, praat en 

zit met ze en dan gaat het alleen maar 

over voetbal. Alle trainers zitten ook in 

een groep binnen WhatsApp. Ideaal 

want zo bereik je gelijk iedereen als er 

wat is. De samenwerking is top. Maar 

ik zie zelf ook veel hoor. Op maandag 

trainen bijna alle teams waarover ik de 

eindverantwoording  heb. Coördina-

tor van de D,E en F zijn kost eigenlijk 

alleen maar meer tijd als er problemen 

zijn. Maar zoals ik al eerder zei, ook 

zonder problemen houd ik een vinger 

aan de pols hoor.”

Hoe zie jij jouw rol voor het komende 

seizoen bij de A1?

“De A1 speelt nu tweede klasse. Wel-

licht gaan wij komend seizoen zelfs ee-

rste klasse spelen. De kans is namelijk 

groot dat daar plekken vrijkomen. 

Wij hebben daar het team voor. De 

bedoeling is dat de jongens die in de 

A1 spelen/gaan spelen dichterbij de 

selectie komen. Bijkomend voordeel is 

dat wij ze dan ook kunnen behouden 

voor de club.”

Tot slot, wat zijn jouw verwachtingen?

“Als wij met de A1 in de eerste klasse 

gaan spelen wil ik goed voetballen en 

veel aan de bal zijn. Mocht het toch 

de tweede klasse worden dan moeten 

we kampioen worden! Met de overige 

jeugdteams doorgaan met het traject 

dat wij zijn ingeslagen. Aansluiting zien 

te krijgen met clubs als HVV en HBS. 

Vroeger waren wij te klein, nu niet 

meer. Kwalitatief beter worden op alle 

fronten. Voor mijzelf wordt het ook een 

uitdagend jaar. Ben kort geleden voor 

mijzelf, als bedrijfsanalist, begonnen. 

Een intensieve baan. Maar zodra ik bij 

SVC’08 kom voel ik mij weer kind en 

bruis ik van energie!” 

Uitbreiding van de vloot  

van Rederij Groen BV

Op vrijdag 9 mei 2014 stond familie 

Groen, een deputatie van het bestuur 

van SVC ’08,  de Commerciële Com-

missie en belangstellende aan de kade 

van de oude haven van Scheveningen 

in afwachting van de binnenkomst van 

het schip de Sunrise-G, wederom een 

nieuwe aanwinst van onze hoofd-

sponsor Henk Groen. Na het officiële 

gedeelte mochten de belangstellende 

aan boord  voor een rondleiding. De 

Sunrise-G is gebouwd in Malaysia 

en is geschikt voor 48 bemanning-

sleden, voert  onder andere  bodem 

onderzoek uit en is geschikt voor vele 

andere taken op zee.

Onder het genot van een borrel 

voerde Henk Grootveld  het woord 

en benadrukte de wilskracht van de 

familie Groen en sprak de hoop uit dat 

de Sunrise-G  een behouden vaart 

mag hebben. 

Vrijdag 25 juli werd in Stellendam 

bij de firma Maaskant Shipyards 

door de burgemeester, mevrouw mr. 

A.Grootenboer-Dubbelman, een nieuw 

schip gedoopt. De eerste nieuwbouw 

Guard/ Chase Vessel voor Rederij 

Groen b.v., genaamd de “7-Oceans’’.

Na het officiële gedeelte was er een 

spectaculaire rondvaart, het schip 

werd getest op wendbaarheid en 

snelheid.

Fjes aan de bal

Henk Groen voor de 7Oceans

advertentie?



Zwolsestraat 443
2587 VH Den Haag

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


