
Jerry Plat:
Het liefst promoveer ik  
met SVC’08  
naar de eerste klasse
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Offshore, Guard & Support
Het nieuwe seizoen is alweer begonnen en dus is 

het tijd voor een nieuwe uitgave van de presen-

tatiegids. In deze editie kijken we terug naar de 

hoogtepunten van afgelopen seizoen, maar blikken 

we ook vooruit. 

Voor voorzitter Piet Overduin was het afgelopen seizoen 
een aaneenschakeling van mooie momenten. “Vorig 
seizoen hebben we gezien dat wat wij al jaren nastreven, 
eindelijk uitkomt. SVC’08 is een brede vereniging gewor

den waar iedereen zich thuis voelt. De jeugdafdeling is 
goed opgebouwd en ook de kwaliteit van het voetballen 
wordt steeds beter. Als je teruggaat naar het 
eerste jaar van de vereniging, dan hebben we 
grote stappen gemaakt”. Het grootste plus
punt van SVC’08 is volgens Piet dat er afgelo
pen seizoen enorm veel werk is verricht door 
vrijwilligers. De kantine was in de zomerstop 
gewoon open, de accommodatie wordt netjes 
onderhouden en ook het bestuur is heel be
trokken bij de vereniging.

RODE DRAAD
Iets om naar uit te kijken komend seizoen is 
de start van de Technische Commissie. Met 
deze commissie wordt er een rode draad getrokken door 
het beleid van de vereniging. Zij bepalen hoe er wordt 

getraind, hoe de leden gekleed gaan en hoe de wedstrij
den worden gespeeld. Dit komt de kwaliteit van de spe

lers ten goede waardoor ook de eigen jeugd 
steeds vaker door zal kunnen stromen naar 
de selectie. “Voor het eerste wil ik komend 
seizoen graag zien dat ze wat constanter pres
teren. Vorig seizoen heb ik een hoop mooie 
acties gezien en haalden we steeds vaker een 
goed niveau. Dat zijn leuke dingen en ik hoop 
dat wat meer terug te zien. De poule waar we 
in zitten is zeker niet mis”, aldus Piet. Zowel 
voor de jeugd als voor de selectie beloofd 
komend seizoen dus een spannende periode 
te worden.

Als club  

hebben we  

grote  

stappen  

gemaakt

ÉÉN OP ÉÉN  
MET DE VOORZITTER 

Piet Overduin
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Jack UzguAnouar Attal Haoui en Siawash Daqiq

NIEUWE
‘BEMANNING’

Ook dit seizoen heeft de selectie van SVC’08 weer 

een aantal nieuwe ‘bemanningsleden’. Van buiten-

af maar ook doorstroming vanuit de A-jeugd.

Achtereenvolgens stellen Jack Uzgu, Bradley 

 Semill, Anouar Attal Haoui, Mike van Toor en 

 Aurelien Sacré zich aan u voor.

JACK UZGU ( 18 JAAR )
“Ik heb een jaartje bij Haaglandia in de A1 gespeeld. 
Daarvoor voor zowel SVC’08 als JAC gevoetbald. Keer 
dus terug op het oude nest. Ik ben destijds weggegaan 
om beter te worden. Ik ben op verschillende plekken 
inzetbaar. Verdedigende middenvelder, centrale verdedi
ger, rechtsback. Het maakt me niets uit waar ik speel. Ik 
hoop dat wij met SVC’08 om de bovenste plekken mee 
kunnen gaan doen. Voor mijzelf zie ik wel wat dit jaar 
mij brengt.“

BRADLEY SEMIL ( 19 JAAR )
“Ik ben afkomstig van Wateringse Veld/Gona. Heb daar 
zowel in het eerste als in het tweede gespeeld. Ik heb 
voor SVC’08 gekozen omdat ik het niveau op zaterdag 
 hoger vind dan op zondag. Ik speel het liefst als centrale 
middenvelder of centraal achterin. Vind het een uit

daging om de concurrentie aan te gaan voor een plek in 
het eerste. Is goed voor de motivatie. Hoop op een mooi 
seizoen.“

ANOUAR ATTAL HAOUI ( 18 JAAR )
“Ik kom, net als Jack Uzgu, uit de A1 van 
Haaglandia. Jack heeft SVC’08 vorig seizoen 
laten weten dat ik wilde overstappen. Zij zijn 
komen kijken en zo is het balletje gaan rollen. 
Ik heb bij ADO Den Haag, VELO en Haaglan
dia op verschillende posities gespeeld maar 
vind me zelf een ‘10’speler, dus net achter de 
spitsen. Als ik een kans krijg in het eerste dan 
pak ik hem. Voor mij is dit een nieuw avon
tuur en wellicht een opstapje naar meer.”

MIKE VAN TOOR ( 22 JAAR )
“Ik ben afkomstig van Scheveningen, heb daarvoor ook 
nog bij HBS gevoetbald. In de afgelopen jaren ben ik 
echter veelvuldig geblesseerd geweest waardoor ik het 
plezier in het voetbal ben kwijtgeraakt. Via Jeffrey Ros, 
die ook van Scheveningen naar SVC’08 overstapte, ben 
ik in contact gekomen met technisch coördinator Bert de 
Best. Hoop bij deze club het plezier in het spelletje terug 
te vinden. Wil uiteindelijk wel weer op een hoger niveau 

gaan acteren. Ik kan op alle posities in de voorhoede 
spelen maar focus me voorlopig op één positie. En verder 
laat ik alles maar op mij afkomen. Heb er zin in.”

AURELIEN SACRÉ ( 18 JAAR )
“Ik voetbal sinds de fusie voor SVC’08, daar
voor speelde ik bij JAC. Ben doorgestroomd 
vanuit de Ajeugd. Als het aan mij ligt begin 
ik dit seizoen liever in het tweede elftal. 
Waarom? Op de bank zitten bij het eerste zou 
niet goed voor mij zijn. Dan speel ik liever 
met mijn maten in het tweede. Ik ben al een 
keer ingevallen bij één. Was na tien minuten 
helemaal kapot. Daarnaast heeft het eerste 
nu veel goede spelers, dat niveau heb ik nog 
niet bereikt. Ik ga het natuurlijk wel probe
ren, ben ambitieus genoeg. Wij zullen zien. 

Ik ben als rechts en linksbuiten inzetbaar. Ook op het 
middenveld kan ik uit de voeten. Ik hoop ooit nog eens 
samen met mijn broer Nicolas, hij zit nu voor twee jaar 
in Australië, in SVC’08 1 te spelen.”

Omdat 

ik het niveau

op zaterdag  

 hoger vind  

dan op zondag

Selectie 2015 - 2016

Jeffrey Ros, Nick v.d. Wal, Mike van Toor en Bradley Semil
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Chris Jansen

ZATERDAG 2E KLASSE C

GAAN VOOR
’T HOOGST HAALBARE

Dit seizoen staat er bij SVC’08 een 

 nieuwe hoofdtrainer voor de groep.  

John de Letter, afkomstig van het 

Delftse Concordia, vormt samen met 

Chris  Jansen het trainingskoppel voor 

het  eerste elftal. Een hernieuwde kennismaking 

  aangezien zij ook vier jaar samenwerkten bij   

Den Hoorn. “Wij willen alle wedstrijden winnen, 

dat is het uitgangspunt.”

John de Letter en Chris Jansen hebben 
 samen een geschiedenis bij Den Hoorn. 
Werkten vanaf het seizoen 19931994 vier 
jaar met elkaar en werden zowel met het 
eerste als met het tweede kampioen.  Wennen 
aan elkaar hoeven ze bij SVC’08 dus niet 
meer.

“Dat klopt,” vertelt De Letter. “Het was mijn eerste aan
stelling als hoofdtrainer met Chris aan mijn zijde. Een 
mooie tijd. Ik vind het leuk om weer samen met hem 
aan de slag te gaan.” Jansen knikt bevestigend. “Dat is 
zeker een voordeel, wij gaan door waar wij destijds zijn 
gestopt.”

MEEGAAN
Aan tafel zitten twee mannen die weten wat ze willen 
het komende seizoen. “Zo hoog mogelijk eindigen met 

iets leuks,” is het antwoord van De Letter. “Wij gaan 
ervoor om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen en dan 
zien we wel waar het schip strandt.” “En je wilt als club 
stappen maken, “ vult Jansen aan. “Het laatste half jaar 
hebben wij een goede stap gemaakt. Het is nu zaak om 
die stap nog verder te zetten. Wij zijn er namelijk ook 
sterker op geworden. Weinig spelers weg en een aan
tal nieuwe erbij. Ik heb een goed gevoel over komend 
seizoen.”

“Wij willen iets en daar zal iedere speler in mee moe
ten,” vervolgt De Letter zijn verhaal. “Onze taak is om ze 
mee te krijgen en vanuit hun is het de kunst om ervoor 
te zorgen dat ze ook meegaan. Als dat gaat lukken, kijk 
bijvoorbeeld naar het afgelopen half jaar, dan heb je een 
goede groep met concurrenten. Resultaat is ook een be
langrijke factor in het groepsproces. Het collectief groeit 
als er resultaten worden behaald. ”

KWALITEITEN TONEN
Jansen lacht. “Als we de jongens optimaal willen laten 
presteren, moeten we wellicht twee keer op trainings
kamp gaan. Voor de start van de competitie en tijdens 
de winterstop. Het tripje naar Albufeira heeft ons vorig 
seizoen namelijk geen windeieren gelegd.”

De nieuwbakken SVC’08 trainer hecht veel waarde aan 
het groepsbelang. “Ik vind het prima als een speler zijn 
kwaliteiten wil tonen in een wedstrijd, maar het gaat 
uiteindelijk altijd om het groepsresultaat. Je kwaliteiten 
tonen in dienst van het team is perfect.”

SIMPEL
Mede door druk van binnenuit lukte het SVC’08 de vori
ge jaargang niet om naar de eerste klasse te promoveren. 
Althans zo werd beweerd. “Dat is pertinent niet zo,” ver
duidelijkt Jansen. “Die druk heeft de spelersgroep zich
zelf opgelegd. En de media. Bestuur noch de sponsoren 
hebben die verwachting namelijk destijds uitgesproken.” 

“Wat is druk?,” vraagt De Letter zich hardop af. “Druk 
moet voor jezelf geen tegenwerking zijn. Als je in een 
eerste elftal speelt wordt er iets van je verwacht. Als je 
daar eenmaal aan bent gewend vind je dat normaal en 
wordt de druk minder. Zo simpel is het eigenlijk.”

Druk of niet. Het trainerskoppel heeft maar één doel. 
“Alle wedstrijden winnen, dat is ons uitgangspunt.”

Wij gaan door  

waar wij destijds 

zijn gestopt

De Letter en Jansen

BE FAIR
DSO
GHC
HVC’10
KMD
LYRA
RCL

SEV
SC MONSTER
SVC’08
TAVV
UVS
VDL
WESTLANDIA

BALSPONSOR 2015-2016
2015
12 sep SVC’08- VDL Van der Pot Verhuizingen
26 sep SVC’08- HVC’10 Elles& Lentze Notariaat & Mediation
10 okt SVC’08- Be Fair  Restaurant El Sombrero
31 okt SVC’08-TAVV Boeg Nautic
28 nov SVC’08- SEV In Tension
12 dec SVC’08- SC Monster Rederij Groen
2016
30 jan SVC’08- GHC Robert van der Zwan Makelaardij
20 feb SVC’08- KMD Eijgendaal & van Romondt
12 mrt SVC’08- LYRA Café de Renbaan
02 apr SVC’08- Westlandia HG Huizenbeheer
09 apr SVC’08- UVS Drukkerij Aktief
30 apr SVC’08- DSO De Rijk Magazijninrichting
07 mei  SVC’08- RCL ESSO Scheveningen



Dat SVC’08 meer is dan voetbal, werd dit seizoen 

weer eens duidelijk. In september 2014 werd het 

seizoen afgetrapt met de jaarlijkse inzamelings-

actie voor KiKa. Een loterij, de elftallen van 

SVC’08 en zelfs hun tegenstanders zorgden samen 

voor een opbrengst van maar liefst € 3.500,-. 

Ook netwerkpartner ADO Den Haag heeft dit seizoen 
meerdere malen ervaren wat een veelzijdige club SVC’08 

is. Zo hebben zij in oktober een voetbal 2daagse en 
in februari een voetbal 3daagse georganiseerd op het 
Oostersportpark. Tijdens deze dagen konden 
kinderen uit Den Haag onder leiding van de 
jeugdtrainers van ADO ervaren hoe het is om 
bij hun jeugdopleiding te spelen. Een wijze 
les voor zowel de kinderen als de scouts. Op 
zaterdag 28 maart brachten De Aanvoerders 
een bezoek aan de club. Zij spraken de jeug
delftallen toe op het belang van sportiviteit 
en respect op het veld. Een mooi initiatief 
om een ieder eraan te herinneren dat sportief 
spel het voetballen een stuk leuker maakt. 

VOETBALLEN AAN DE HAVEN
April stond in het teken van de pannakooi die speciaal 
voor de jeugd werd geplaatst. Dit voetbalveldje is het 
resultaat van een mooie gift van de familie van Henk 
Hoft, een Lid van Verdienste die inmiddels 3 jaar geleden 

is overleden. Ook werd er geld ingezameld voor de Alpe 
d’Huzes. Met een loterij en een donatiebox werd  

er € 875, opgehaald voor de drie leden die  
in juni de klim gingen wagen. Een initiatief 
om trots op te zijn. Als afsluiter was er dan 
nog het Vlaggetjesdag Beachvoetbal.  
Op zaterdag 14 juni werd er aan de haven van 
 Scheveningen gevoetbald. Niet op gras, niet 
op steen, maar op Schevenings zand.  
De Djeugd van o.a. SVC’08, Graaf Willem 
IIVAC en SVV Scheveningen hebben met z’n 
allen een mooi toernooi neergezet.  
Met een hoop gelach, technische hoogstandjes 
en natuurlijk haring kwam een schitterend 

seizoen vol hoogtepunten ten einde. Een seizoen waarin 
de leden hebben bewezen dat het één voor allen en allen 
voor één is bij familieclub SVC’08.

Niet op gras,  

niet op steen,  

maar…  

op Schevenings  

zand

SVC’08 
IN DE MAATSCHAPPIJ
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EL-SOMBRERO.NL  ·  FACEBOOK.COM/ELSOMBRERODENHAAG

M E X I C A A N S   S P E C I A L I T E I T E N   R E S TA U R A N T

EIJGENDAAL & VAN ROMONDT
ASSURANTIËN PENSIOENEN HYPOTHEKEN

070 - 350 11 28

www.albasign.nl



P A G I N A 

11
P A G I N A 

10

SPELER VAN HET
JAAR 2014-2015

Het was voor niemand echt een verrassing.  

Jerry Plat werd door SVC’08 tot speler van het 

jaar 2014-2015 gekroond. Hij had deze 

prijs echter graag ingeruild voor het 

kampioen schap in de tweede klasse 

C. Uithuilen en opnieuw beginnen is 

het credo van Plat. “Met hard werken 

 kunnen wij heel ver komen.”

Jerry Plat draait alweer een aantal jaartjes mee in de 
selectie van SVC’08. Daarvoor speelde hij onder andere 
in de jeugd van Ajax en Alphense Boys. De nummer 10 

van de Scheveningse Voetbal Club kende een 
sterk seizoen en werd volledig terecht geko
zen tot speler van het jaar 20142015. Een 
troostprijs, dat wel.

EENHEID
“Ik ben blij met de uitverkiezing, laat dat 
duidelijk zijn,” verontschuldigt Plat zich. “Het 
liefst was ik met de club natuurlijk kampioen 
geworden in de tweede klasse. Aangezien dit 
niet is gelukt is dit troostprijsje wel lekker.”

De speler van het jaar wil niet teveel op het afgelopen 
seizoen terugblikken. “De erbarmelijke start heeft afge
lopen seizoen het verschil gemaakt. Voetballend ging het 

allemaal wel, alleen pakten wij geen punten. Dat gebeur
de wel nadat wij met de selectie op trainingskamp waren 
geweest in Albufeira. Noem het toeval, feit is wel dat 
wij daarna een eenheid waren die voor elkaar door het 
vuur gingen. Als we nu beginnen zoals we vorig seizoen 
eindigden kan het een mooi seizoen worden.”

Op de vraag of Plat binnen de witte lijnen lei
der zou willen zijn van SVC’08 1 antwoordt 
hij bevestigend. “Tuurlijk zou ik dat willen. 
De kracht van ons team is echter dat wij op 
dit moment geen echte leider binnen de se
lectie hebben. De meesten gooien gewoon de 
beuk erin en nemen het voor elkaar op. Dat 
vind ik ook een heel sterk punt.”

AMBITIES 
Weggaan bij de fusieclub ziet de pas 23jarige midden
velder niet zo snel gebeuren. “Nee joh, ik heb het hier 
prima naar mijn zin. Tuurlijk heb ik wel ambities. Die 
zijn er altijd. Maar het liefst promoveer ik met SVC’08 
naar de eerste klasse. Als er echt een club zou komen 
die mij dolgraag wil hebben dan ga ik er wel serieus over 
nadenken. Weet je wat het is? Tegenwoordig veranderen 
veel spelers alleen vanwege het geld van club. Dat be
grijp ik echt niet. Mocht ik ooit bij deze club vertrekken 
dan is dat puur omdat een eventuele nieuwe club mij 

Het liefst 

promoveer ik  

met SVC’08  

naar de eerste 

klasse

Jerry Plat

een goed gevoel geeft. Presteren én gezelligheid staan bij 
mij voorop.”

HARD WERKEN
Het ‘bijtertje’ pur sang is qua mentaliteit een voorbeeld 
voor anderen. Voorop gaan in de strijd en doodziek zijn 

na een nederlaag. “Dat klopt wel,” antwoordt 
Plat lachend. “Ik ben echt niet te genieten na 
een verloren wedstrijd, ik wil iedere wedstrijd 
winnen. Keihard werken en verliezen omdat 
de tegenstander beter is, dat is mogelijk. Maar 
een wedstrijd verliezen op kracht niet vind 
ik. Hard werken kan iedereen. En wil of kan 
je dat niet opbrengen dan moet je niet in een 

selectieelftal gaan voetballen. Zo denk ik erover.”

Over het komende seizoen was Plat eerder in het verhaal 
al vrij duidelijk. “Als wij de eerste fase goed doorkomen, 
hard werken en volwassener spelen, dan heb ik er alle 
vertrouwen in dat het een mooi en succesvol seizoen 
wordt.”

Presteren  

én  

gezelligheid
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Bovenste Rij van Links naar rechts: Teun Mooijman (team manager), Wesley Vink (leider), Angelo Ravenberg, Thomas Schlaman,  
Ferry van der Plas, Stephen de Ruiter, Joris van Harmelen, Hans van Duivenbode, Daryll Schaap, Jeffrey van der Meer, Michael de Niet,  
Jan van der Meer (leider)
 
Middelste rij van links naar rechts: Maurice Oosterbaan (verzorger), Liam de Ruiter, Marco Finkelnberg, Collin de Ruiter, Kevin Boer, Nick van 
der Wal, Milco Vermeer, Fabian Toet, Mike van Toor, Rick Binkhorst, Peter Groen (grensrechter)

Onderste rij van links naar rechts: Bradley Semil, Jerry Plat, Jeffrey Ros, John de Letter (hoofdtrainer), Henk Groen (hoofdsponsor), Chris 
Jansen (assistent trainer), Siawash Daqiq, Jack Uzgu en Tim de Jager



P A G I N A 

15
P A G I N A 

14

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!!…

EEN KEEPERSTRAINER
MET EEN PASSIE

Leo de Boer is inmiddels geen onbekende meer 

binnen SVC’08. Komend seizoen gaat hij zijn  

tweede jaar in als keeperstrainer van de selectie. 

Een man met een passie voor het keepen.  

Maar hij wil meer, veel meer. “Ik wil het hoogst 

haalbare halen als keeperstrainer.”

Een interview met oud FC Den Haag keeper Leo de Boer 
is nooit saai. Ook deze dinsdagavond niet.  
Inmiddels 49 jaar en nog altijd lovend over het keepers
vak. Een keeperstrainer met een passie, toch Leo?

“Absoluut. Ik vind het heerlijk om met keepers aan 
de slag te zijn. Het liefst dagelijks maar dat gaat helaas 
bij SVC’08 niet. Ik heb wel de ambitie om het hoogst 
haalbare te halen als keeperstrainer. Als ik ergens de 
kans krijg om wel dagelijks op het veld te staan, dan zal 
ik daar vol voor gaan. Maar dat is nu niet aan de orde 
hoor,” spreekt De Boer geruststellend. “Ik heb het prima 
naar mijn zin bij SVC’08. Het is een gezonde vereniging 
en ik heb leuk samengewerkt met de keepers afgelopen 
seizoen.”

Naast het werk bij SVC’08 heeft de Leo de Boer een 
eigen keepersacademie. Samen met zijn zoon Rody de 
Boer traint hij iedere zondagmorgen 14 jeugdkeepertjes 
uit de regio. 

“Weet je wat het leuke van dit alles is? Rody is op 8ja
rige leeftijd begonnen met keepen en speelt nu bij ADO 
Den Haag. Gaaf toch? Voel me echt een trotse vader. En 
die gastjes op de keepersacademie lopen weg met hem. 
Het is elke week weer genieten. We lijken op zondag
morgen wel één grote familie. Het belangrijkste is dat de 
kinderen het naar hun zin hebben, beter worden en ge
noeg aandacht krijgen. En die krijgen ze bij mij en Rody. 
We nemen allebei zeven keepertjes onder onze hoede 
en wisselen na een tijdje. Zo zien we ze allebei tijdens 
de training. Eén keepertje gaat nu zelfs naar ADO Den 
Haag, daar doe je het uiteindelijk toch voor?”

“De academie is maar klein hoor,” vervolgt De Boer zijn 
verhaal. “Daardoor is de saamhorigheid met de ouders 

ook prima. Het is gezellig, drinken met z’n allen een 
bakkie koffie. Dat kweekt vertrouwen. En de kinderen 
en ouders zijn er elke week, wat voor weer het ook is. 
De keepertjes stonden na de laatste training van het 
seizoen zelfs te huilen. Dat doet wel wat met je hoor. 

Wat ik trouwens nog wel als een uitdaging zie is om 
meer keepertjes van SVC’08 naar mijn keepersacademie 
te krijgen. Daar kan ik ze zien, beoordelen en vormen. 
Ze laten beseffen dat je in jezelf moet investeren om een 
betere doelman te worden. Mijn zoon Rody is wat dat 
betreft een ideaal voorbeeld. “

Vooralsnog heeft De Boer nog geen jeugdkeeper van 
SVC’08 voor zijn academie kunnen strikken. “Vind ik 
wel jammer hoor. De animo is tot dusver nihil. Hoe dat 
komt weet ik niet. Wellicht onwetendheid bij de ouders 
dat die mogelijkheid bestaat. Misschien komend seizoen. 
Mond op mond reclame kan ook nog wel eens helpen. 
En ik doe het niet voor mezelf. Mijn doel is om keepers 
beter te maken. Dan is mijn missie geslaagd.”

Leo de Boer
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VROUWENVOETBAL
SVC’08 ZIT IN DE LIFT

Het vrouwenvoetbal bij SVC’08 zit in de lift. 

 Komend seizoen starten er maar liefst 

vijf teams aan de competitie.  

Twee dameselftallen alsmede een B, E 

en een F-team. Patrick Janssen, trainer 

van de dames en meiden, is blij met deze 

ontwikkeling. “Ik vind het mooi hieraan 

een bijdrage te kunnen leveren.”

Zaterdagmorgen, klokslag tien uur, is Patrick Janssen 
present. Terwijl buiten de eerste zomerstorm zijn intre

de doet, neemt de trainer van de dames en 
meiden van SVC’08 een slokje van zijn koffie. 
Blij dat het vrouwenvoetbal ook eens in de 
schijnwerpers staat. Komend seizoen gaat 
Janssen alweer zijn vijfde seizoen als hoofd
trainer in. Hoe is hij eigenlijk bij de dames 
terechtgekomen?

“Dat ging eigenlijk per ongeluk,” vertelt 
Janssen lachend. “Ik had als trainer al wel de 
nodige ervaring hoor. Bij JAC heb ik diverse 
herenteams getraind en na de fusie zelfs nog 
eventjes het derde. Helaas moest ik in ver
band met tijdgebrek stoppen. Hoe ik bij de 

 dames terecht kwam? Ik ben bevriend met een tweetal 
ouders wiens dochters al bij SVC’08 speelden. Zij ver
telden mij dat er geen trainer meer voor de vrouwentak 

zou zijn. Of ik het wilde doen. Eerst heb ik het afgehou
den. Omdat zij anders moesten stoppen heb ik de hand
schoen opgepakt. Wilde het een jaartje gaan proberen.  
Ik ga nu inmiddels mijn vijfde seizoen in. Dat zegt ge
noeg toch?”

CHARMES 
Janssen vindt de vergelijking die tegenwoordig tus
sen het mannen en vrouwenvoetbal wordt gemaakt 
onterecht. “Men vergelijkt toch ook geen mannelijke 
tennisser met een vrouwelijke? De aanpak is anders, de 
beleving is anders. Een voorbeeld? Als mannen op zater
dag op het sportpark komen praten ze alleen over voet
bal. Vrouwen hebben het daarentegen over hele  andere 
zaken. Daar moest ik in het begin heel erg aan wennen. 
Uiteindelijk heeft het ook zijn charmes. Wat ik wel 
jammer vind is dat wij bij de dames niet echt een derde 
helft hebben. Net als bij mannen na de wedstrijd onder 
het genot van een drankje de wedstrijd nabespreken. Dat 
mis ik wel. Daar staat dan wel weer tegenover dat we al 
tweemaal met zijn allen op trainingskamp zijn geweest. 
Weet je wat wij daar doen? Slap ouwehoeren, haha.”

Na vier seizoenen heeft de damestrainer het nog altijd 
prima naar zijn zin. En hij is trots.
“De dames en meiden vertrouwen mij. Zij bespreken 
kwesties met mij die niet iedereen aangaat. Dat vind ik 
echt onwijs gaaf. Mijn vrouw zei zelfs gekscherend dat 
zij mij ook als vrouw zien. Vind ik eerlijk gezegd wel een 
groot compliment. Ik ben hun coach, een man. Dat kan 
voor velen een drempel zijn, bij SVC’08 gelukkig niet. 
Het is ook een leuke groep waarmee ik werk, allerlei 
soorten types.”

AANTALLEN 
Het vrouwenvoetbal zit bij SVC’08 duidelijk in de lift. 
Komend seizoen starten er twee damesteams, een B, E 
en Fteam aan de competitie. “Ik vind het mooi hieraan 
een bijdrage te kunnen leveren, “ glundert Janssen. “Po
sitief is ook dat de club er voor openstaat. Bij veel vereni
gingen werkt het bestuur totaal niet mee, hier wel. Maar 
wij zijn er nog lang niet. De aantallen moeten verder 
omhoog. Wij hebben nu 26 dames voor twee elftallen, 
dat is gewoon te krap. Dat frustreert me soms wel eens.”

Janssen is wel tevreden met het niveau waarop de da
mes en meiden komend seizoen gaan acteren. “Dames 
1 gaat vierde klasse spelen en dames 2 vijfde klasse. De 
meiden uit de B starten in de tweede klasse. Samen met 
Emma Haasnoot, vrouwen coördinator en Rob de Roo, 
de nieuwe jeugdvoorzitter, willen wij iets moois gaan 
neerzetten. De uitdaging is dat wij over pakweg drie jaar 
in iedere leeftijdscategorie een team hebben. Een mooi 
streven toch?”

Bij  

de dames  

hebben niet echt  

een derde helft,  

dat is  

jammer 

Patrick Janssen

SVC’08 IS…
PATRICK JANSSEN (TRAINER): 
SVC’08, de club waar kuilen nog kuilen zijn. Waar het 
familiegevoel hoog in het vaandel staat, waar voor pres
tatie wordt gevoetbald en recreatievoetbal er een ruime 
plek heeft. Waar meiden en vrouwenvoetbal een warm 
hart wordt toegedragen, er met plezier iets voor de club 
wordt gedaan en er ruimte is voor uitbreiding. SVC’08 is 
een ouderwetse club in een modern jasje.

BART MARKERING (JEUGD):
SVC is voor mij een heel belangrijk deel van mijn leven

ARTHUR LEVERT (SELECTIE):
Altijd plezier en gezelligheid in de eerste, tweede en ook 
zeker de derde helft! 

MILCO VERMEER (SELECTIE): 
Een topvereniging met allemaal geweldige mensen en de 
leukste feestjes

MARK FOKKER (SENIOREN): 
SVC is voor mij, na 25 jaar als lid, een soort familie 
geworden. Iedereen kent iedereen, het is altijd gezellig, 
veel geweldige vrijwilligers en een schitterend complex. 

BEN PLAT:
Ontspanning, gezelligheid maar vooral voetbal, dat is 
toch zo’n leuk spelletje!

ELISABETH MORLING (JEUGD): 
SVC’08 betekent voor mij vriendschap en vriendelijk
heid. Iedereen is aardig en kent je. Er is altijd heel veel 
lol. Ook doen ze veel zoals de kampen en slotdag, het is 
een grote familie. SVC’08 is top en de beste! 

TIM DE JAGER (JEUGD):
SVC is voor mij meer dan een voetbalclub. Er is altijd 
gezelligheid en de mensen zijn als familie. Je kan er lek
ker je hoofd losmaken van alles dat op je afkomt in het 
dagelijks leven en dat is genieten. 

HANS VAN ZAANEN (TRAINER):
SVC’08 is voor mij een grote, goed georganiseerde, ver
eniging met een sterk vrijwilligerskorps. Sterke pijlers 
zijn o.a. de buitenlandse reis voor de oudere jeugd en 
de kampen. De jeugdafdeling ontwikkelt zich prima in 
meerdere opzichten en ook het ledenbestand groeit ge
staag waardoor de trainers meer te kiezen hebben en het 
niveau stijgt.
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De ukkies op de kaart gezet

EEN WISSELING 
VAN DE WACHT 

Komend seizoen vindt er een wisseling van de 

wacht plaats binnen de jeugdafdeling. Jeugd-

voorzitter Cor Mooijman geeft zijn stokje over aan  

Rob de Roo. Rob, dit seizoen nog jeugdcoördinator, 

maakt hiermee plaats voor de technische commis-

sie waar Cor onderdeel van gaat uitmaken. Een 

wisseling en vooral ook uitdaging waar beiden erg 

veel zin in hebben. 

Al sinds de fusie is Cor Mooijman het gezicht van de 
Jeugdcommissie. In zijn zeven jaar als jeugdvoorzitter 
is het aantal jeugdteams van SVC’08 bijna verdubbeld, 
een prestatie om trots op te zijn. “We zijn begonnen met 
18 teams en hebben er nu 30. Dat hebben we met veel 
mensen bereikt, maar ik ben trots dat ik dat heb mogen 
aanvoeren”, aldus Cor. Dit zijn grote voetstappen om in 
te stappen voor nieuwe jeugdvoorzitter Rob de Roo. In 
zijn vijf jaar als jeugdcoördinator heeft Rob onder andere 
de ukkies op de kaart gezet, wat een grote bijdrage heeft 
geleverd aan het huidige aantal jeugdteams. De functie 
jeugdvoorzitter is voor hem een logische vervolgstap.

TECHNISCHE COMMISSIE 
“Als jeugdvoorzitter kan ik de technische commissie 
steunen in het voortzetten van de stijgende lijn die wij 
de afgelopen jaren hebben bereikt met de jeugd”. 

Cor zal in de technische commissie Bert de Best gaan 
ondersteunen bij het begeleiden van de jeugdafdeling op 
technisch gebied. Hiermee gaat hij terug naar de kern, 
namelijk het voetballen. “De jeugdafdeling moet nog een 
aantal stappen maken. Om talenten te behouden moe
ten de jeugdselectieteams bijvoorbeeld uitkomen in de 
eerste of hoofdklasse”. Het behouden van de 
clubcultuur hierbij is minstens zo belangrijk, 
omdat spelers zo verbonden raken met de 
club. Hier is dan ook een belangrijke rol in 
weggelegd voor Cor.

TOEKOMSTPERSPECTIEF 
Ook Rob vindt het bewaken van de cultuur 
van SVC’08 belangrijk. Hij ziet dit dan ook 
als een taak van de jeugdcommissie. De 
jeugdcommissie moet het voetbal ondersteu
nen, selectievoetbal begeleiden, maar ook 
het recreatievoetbal in stand houden. Het is 
allemaal even belangrijk, zowel voor jongens 
als voor meisjes. De grootste uitdaging de 
komende tijd is het op de kaart zetten van meisjesvoetbal 
binnen de vereniging. “Andere verenigingen zijn al ver 
in het meisjes/damesvoetbal. Dit seizoen beginnen we al 
met een meisjes F, E en MB elftal, maar we hebben zeker 

nog stappen te zetten.” Ook vindt hij dat de jeugdcom
missie een belangrijke rol speelt in het behouden van het 
familiegevoel. De huidige activiteiten als de jeugdkam
pen, Sinterklaasviering en bingo dragen hier aan bij. Ko
mend seizoen zal er ook extra aandacht worden besteed 
aan het betrekken van de jeugd op zaterdagmiddag. 

BELEID
Dat Cor en Rob op één lijn zitten is duidelijk. 
“We hebben de mooiste accommodatie, goede 
trainers, een goed beleid en alles ziet er netjes 
en verzorgd uit. Als je ziet wat voor plezier 
we de kinderen geven, daar kun je alleen 
maar trots op zijn”, vindt de nieuwe jeugd
voorzitter. Over drie jaar voorspelt hij dat de 
selectieelftallen van de D, E en F eerste klasse 
spelen. Een mooi toekomstperspectief waar 
Rob de Roo en Cor Mooijman zich voor in 
gaan zetten.  

Het behouden  

van de clubcultuur  

is minstens zo  

belangrijk,  

omdat spelers zo 

verbonden raken met 

de club 

Jeugdvoorzitter Rob de Roo
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Zoals elk jaar werd ook dit seizoen de vrijwilliger 

van het jaar weer in het zonnetje gezet. Tijdens  

de uitreiking stonden er echter niet één maar twee 

bosjes bloemen klaar. Dat is gek dachten som-

migen misschien, maar niks is minder waar.  

Dit jaar stond het vrijwilligersduo Leny Baak en 

Ria  Braham in de schijnwerpers. 

De dames zijn als vrijwilliger begonnen bij SV’35 als duo 
in het jeugdbestuur en hebben deze werkzaamheden na 
de fusie doorgezet. Momenteel is Leny jeugdpenning
meester, jeugdsecretaris, houdt zij de ledenadministratie 
bij en draait zij bardiensten. Samen met Ria beheert zij 

ook nog de SVC’08 shop. Jeugd en senioren kunnen hier 
hun SVC’08 tenue aanvullen of vervangen. Ria verzorgt 
de kleding van de jeugd en stuurt de kantinecommissie 
aan. 

FAMILIEGEVOEL
Over wat zij het leukst vinden om te doen, 
hoeven ze beiden niet lang na te denken. “De 
jeugd!”, zeggen de dames in koor. “De jeugd 
geeft je zoveel voldoening. Overal waar je 
komt vinden de spelertjes het leuk om je te 
zien. Ze waarderen wat wij doen en spreken 
dat ook uit. Dat is het leukste wat je kan heb
ben”, aldus Ria. De kracht van de vereniging 
is volgens Leny dat het familiegevoel wordt 
vastgehouden. Iedereen heeft het naar z’n zin en de aan

was voor de jeugd komt uit alle hoeken. De voornaamste 
reden hiervoor is de schitterende accommodatie en het 
feit dat de club voor iedereen toegankelijk is. 
“Wat veel mensen zich echter niet realiseren, is hoeveel 

vrijwilligers er meewerken aan bijvoorbeeld 
het schoonhouden van de club” merkt Ria op. 
“We hebben meer dan 200 vrijwilligers. Dit is 
een aantal om trots op te zijn”. 

Lijkt het jou leuk om ook een steentje bij te  dragen 
aan het verenigingsleven? Vrijwilligers voor bij-
voorbeeld bardiensten zijn er nooit genoeg!  
Wie weet ben jij aan het einde van dit seizoen dan 
wel degene de in het zonnetje wordt gezet. 

De jeugd  

geeft je  

zoveel  

voldoening

VRIJWILLIGERSDUO
VAN HET JAAR 

Leny &…Ria
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