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Offshore, Guard & Support

SVC’08-voorzitter Piet Overduin kijkt met ‘mixed 
feelings’ terug op het seizoen 2015-2016. Er vielen 
diverse kampioenschappen te vieren maar ook 
moest er tussentijds afscheid worden genomen van 
de hoofdtrainer van de fusieclub, John de Letter. 
‘Dit was een bijzonder seizoen voor SVC’08.’

Op zijn kantoor aan de Willem de Zwijgerlaan heerst 
rond de klok van zes uur nog steeds bedrijvigheid. Piet 
Overduin, de voorzitter van SVC’08, is druk aan het 
werk. Als er over het seizoen 2015-2016 wordt gespro-
ken kijkt hij daar met ‘mixed feelings’ op terug.
‘Dit was een bijzonder seizoen voor SVC’08’, steekt de 
voorzitter van wal. ‘Wij hebben zorgen gehad bij de 
selectie. Er moest een besluit worden genomen dat in de 
voetbalwereld vrij uniek was. We hebben onze hoofd-
trainer (John de Letter, red.), ondanks een tweede plek 
tijdens de winterstop, moeten ontslaan. Een woord 
van dank aan Bert de Best, die bereid was de taken van 
John over te nemen en dit ook nog eens zeer succesvol 
afrondde, is derhalve wel op zijn plaats. Daartegenover 
staan de goede prestaties van het eerste (kampioen  
tweede klasse), het tweede en de A1 (beide handhaving 
eerste klasse) en de B1 (kampioen tweede klasse). Op 
al deze niveaus acteren wij komend seizoen in de eerste 
klasse, een prestatie om trots op te zijn. En laten wij ook 
vooral de jeugdkampioenschappen van de C2, C3, E5 en 
E7 niet vergeten.’

Piet Overduin is ook trots op de vrijwilligers die SVC’08 
herbergt. ‘Met de setting die wij hier hebben, van be-
stuursniveau tot aan de vrijwilligers, zou menig club 
jaloers zijn. Daarnaast lopen er ook vele, stille krachten 
rond die van maandagochtend tot en met zaterdagavond 
in de weer zijn voor de vereniging.’

Wat verwacht de voorzitter eigenlijk van het komende seizoen?
‘Met ons vlaggenschip hopen wij ons te handhaven in de 
eerste klasse. Maar er is meer. Wij hebben voor de func-
tie van jeugdvoorzitter, in de persoon van Rob de Roo, 
een uitstekende vervanger voor Cor Mooijman weten te 
vinden. De wijze waarop hij het eerste seizoen invulling 
heeft gegeven aan zijn functie als bestuurslid van SVC’08 
verdient een compliment. Verder hoop ik dat meer leden 
zich beschikbaar stellen voor de club. Dat kan variëren 
van vrijwilliger tot een kaderfunctie. De vereniging heeft 

jullie nodig! Aan het eind van het seizoen organiseren 
wij bijvoorbeeld de finale van de Haaglanden Voetbal 
Cup, extra handjes zijn dan welkom.’

Last but not least wil ik toch ook mijn zorgen uitspreken 
over het kunstgras op veld 1’, vervolgt Overduin zijn 
verhaal. ‘Deze mat ligt er al vanaf 2009, wordt dagelijks 
intensief gebruikt, en is mede daarom dringend aan 
vervanging toe. De gemeente is echter voornemens het 
kunstgras pas na 10 jaar te vervangen, maar dat is echt te 
lang. Het veld is loeihard. Een eersteklasser onwaardig. 
Verenigingen willen op dit veld ook niet meer tegen ons 
oefenen. Zelfs het kunstgras op veld 2 is beter. Daarnaast 
is de kwaliteit van het kunstgras in de afgelopen decen-
nia sterk verbeterd. Dus gemeente, neem uw verant-
woordelijkheid!’

‘ Een bijzonder
seizoen voor SVC’08’

Piet Overduin



P A G I N A 

4
P A G I N A 

5

‘ Ik kom hier niet  
voor de gezelligheid’

Zijn aanstelling is al bijna een half jaar bekend, 

maar op 25 juli mocht Wim Schaap dan eindelijk 

aan de slag bij zijn nieuwe werkgever SVC’08.  

De door en door gelouterde trainer, hij  behaalde 

met FC Lisse zelfs de algehele landstitel bij de 

 ama teurs, heeft er zin in. ‘Ik kom hier niet voor  

de gezelligheid.’

OPMERKELIJK
Als je de naam Wim Schaap hoort gaan direct de nodige 
bellen rinkelen. Een ervaren trainer die bij diverse clubs 
de nodige successen heeft behaald. Hoogtepunt was 
ongetwijfeld de algehele landstitel met FC Lisse bij de 
amateurs. Maar de combinatie Schaap versus SVC’08 is 
op zijn minst opmerkelijk. Hoe is dat eigenlijk ontstaan?

ZEKERHEID 
‘Bert de Best is een collega van mij bij de politie. Toen 
John de Letter tussentijds werd ontslagen en ze bij 
Rijnsburgse Boys een andere koers gingen varen, ik deed 
daar de technische zaken, vroeg Bert gekscherend aan 
mij of ik geen interesse had om trainer bij zijn cluppie 
te worden. Ik heb daarop niet direct ja gezegd. Wilde de 
nodige zekerheid over de selectie. Wat voor jongens zijn 
het? Komen ze altijd trainen? Ik weiger namelijk voor 

een kleine groep te gaan staan. Daar heb ik geen zin in. 
Daarvoor heb ik teveel meegemaakt in de voetballerij. 
Als dat zo was geweest was ik er ook niet ingestapt.’

NIVEAU 
Schaap heeft zin in het avontuur bij SVC’08. 
Gepokt en gemazeld gaat hij bij de kersver-
se eersteklasser aan de slag. Voor hem niets 
nieuws, maar geldt dat ook voor de Scheve-
ningse Voetbal Club? ‘Ik hoop dat het klikt en 
dat wij hier iets neer kunnen gaan zetten.  
Ik pas me overal makkelijk aan, dat is het 
probleem niet. Ik ben dit niveau gewend, de 
club niet. Daarover zullen wij goede afspra-
ken moeten maken. Ik zal daar genuanceerd 
mee moeten omgaan. Niet als een olifant 
door de porseleinkast heengaan, haha. Maar 
de club zal mee moeten. Op een verantwoorde manier 
stappen maken.’

INSTELLING
Waar denkt hij dan bijvoorbeeld aan? ‘Driemaal per 
week gaan trainen in plaats van tweemaal. Dat zal op 
weerstand gaan stuiten. Daar gaan wij wel een modus 
in vinden. Een en ander hangt natuurlijk ook af van de 

resultaten. Ik ben een prestatietrainer, geen ceremonie-
meester. Ik verwacht van mijn spelers dan ook een pro-
fessionele instelling. Zij zijn het gezicht van de club. Ik 
ben ook heel duidelijk richting mijn spelers, ik verwacht 

dat andersom ook. Duidelijkheid voor alles.’

ZWARE POULE
Het wordt dus aanhaken of afhaken begrijp 
ik? ‘Zo kan je het wel zien ja. Ik kom hier niet 
om een campingelftal te trainen, ik kom hier 
om de spelers van SVC’08 beter te maken. Ze 
te laten wennen aan het niveau van de eerste 
klasse. Daar zullen ze het nodige voor moeten 
doen en laten. Wij zitten in een zware poule 
met veel bekende tegenstanders, wij zullen 
echt aan de bak moeten.’

Doelstellingen heeft de kersverse SVC’08-trainer overi-
gens niet. ‘Van week tot week zullen wij bekijken hoe 
het gaat. Het wordt een leerjaar voor de groep. Continu-
atie naar het volgende seizoen. Ik kom hier in ieder geval 
niet voor de gezelligheid.’ 

‘Ik ben  

een prestatietrainer, 

geen  

ceremoniemeester.’

Wim Schaap

Bijschrift



Henk Groen heeft er sinds de fusie in 2008 op 
 moeten wachten, maar eindelijk is zijn ultieme 
droom, promotie naar de eerste klasse, uitgeko-
men. Het vlaggenschip werd bij SEV, uitslag 3-4, 
kampioen. De hoofdsponsor was er vanaf begin  
tot eind bij. ‘Na het laatste fluitsignaal had ik het 
wel even moeilijk.’

Volgend jaar, in 2017, is Rederij Groen 40 jaar hoofd-
sponsor van SVC’08 en voorheen SV’35. Een unicum in 
de voetballerij. Maar Henk Groen is meer dan alleen een 
sponsor. Hij leeft voor tweehonderd procent mee met het 
vlaggenschip van de club. Hoopte jaar op jaar op promo-
tie naar de eerste klasse maar steeds ging het weer mis.

Dit seizoen kwam zijn ultieme droom eindelijk uit. Op 
het veld van SEV pakten de SVC’ers na een draak van 
een wedstrijd (3-4), alsnog de titel in de tweede klasse.

Wat gebeurde er toen met u? ‘Na het laatste fluitsignaal 
had ik het wel even moeilijk. Ik was geëmotioneerd en 
opgelucht tegelijkertijd. Kon eigenlijk niet geloven dat 
wij het alsnog hadden gered. Ik moest in de midden-
cirkel even tot mijzelf komen’, blikte Henk Groen terug. 
‘Daarna was het één groot feest, zowel bij SEV als op 
ons eigen sportpark. Alleen bij de huldiging ging het nog 
bijna fout. De spelers namen mij op de schouders maar 
lieten opeens los. Ik viel achterover maar werd gelukkig 

op tijd opgevangen. Dat was wel even schrikken. Maar 
verder heb ik intens genoten.’

U bent meer dan alleen een sponsor hè? ‘Zeker weten, 
ik trek veel met de selectie op. De jongens vinden het 
ook leuk als ik in de kleedkamer kom. En als ze hebben 
gewonnen krijgen ze altijd een kratje van me. Hetzelfde 
geldt eigenlijk ook voor het jaarlijkse trainingskamp.  
Ik leef daar iedere keer weer naartoe. Het is altijd reuze-
gezellig met zijn allen.’

Wat betekende/betekent SV’35/SVC’08 voor u? ‘Het is 
mijn kindje. Ik heb alles met dit ‘kindje’ meegemaakt. 
Bestuurscrisissen, kampioenschappen, degradaties. Heb 
mijn nek uitgestoken en dat doe ik overigens nog steeds. 
Ben een roofdier. Als ik een potentiele sponsor ‘ruik’, 
maak ik daar direct werk van. Mijn hart ligt bij deze club 

en dat zal nooit veranderen’, vertelt de 76-jarige hoofd-
sponsor enthousiast. ‘Het is één grote familie.’

Naast zijn betrokkenheid bij de club is Henk Groen ook 
nog steeds werkzaam in het bedrijf van hem en zoon 
Erik. Rederij Groen timmert nog altijd stevig aan de weg. 
‘Ik hou van mijn werk, ik vind het nog steeds leuk om 
te doen’, lacht de inmiddels amateur-golfer zijn tanden 
bloot.‘Alleen neem ik nu wel meer vrij. Op dinsdagmid-
dag ga ik lekker golfen en op donderdagmiddag ga ik met 
mijn vrouw op stap. Zolang ik gezond blijf, ga ik door.’

Wat verwacht hij eigenlijk van zijn cluppie in de  eerste 
klasse? ‘De jongens moeten nu maar laten zien wat zij 
kunnen. Als zij zich weten te handhaven ben ik, als 
hoofdsponsor én als supporter, super tevreden.’

Emotioneel en opgelucht
na kampioenschap 

vlaggenschip

Henk Groen
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 ZATERDAG 1E KLASSE B

SVC’08 TV, AL ACHT 
SEIZOENEN VERTROUWD!

Met het ingaan van het nieuwe seizoen gaat niet 
alleen SVC’08 als fusieclub, maar ook het gelijk-
namige televisiekanaal, SVC’08 TV, zijn negende 
seizoen in.

Acht jaar geleden, bij de start van de fusie, startte het 
heel klein, maar daarna is het alleen maar gegroeid en 
nooit meer opgehouden. Een televisiekanaal voor een 
amateurvoetbalvereniging. Leo van Teijlingen en Pim 
Markering waren de vaste gezichten. Leo als razende 
reporter en Pim achter de camera en later, vaak diezelfde 
middag nog, achter de computer om alles tot een geheel 
te monteren.

Vanaf het begin werden alle thuiswedstrijden van het 
eerste elftal vastgelegd. Snel al met meer dan één came-
ra. Leo interviewde zowel voor- als achteraf de hoofd-
trainer en vaak ook een speler. Hier werd dan uiteinde-
lijk door Pim een samenvatting van gemaakt en op het 
het speciale YouTube-account van SVC’08 TV geplaatst.
Ook de lagere senioren, de dameselftallen en de jeugd 
kunnen op de nodige aandacht rekenen. En.. Niemand 
is veilig voor de paparazzi’s van SVC-TV. Want ook bij 
heuglijke gebeurtenissen zoals geboortes en bijzondere 
verjaardagen duikt er een delegatie van SVC-TV op. Net 
zoals overigens bij minder leuke situaties. Leden die in 
de lappenmand zitten, kunnen rekenen op een bezoekje 
van Leo en gastpresentatoren die thuis of in het zie-
kenhuis langskomen met een fruitmand of bloemetje 
namens de vereniging. Iets unieks!

Acht seizoenen en heel veel video’s later 
gebeurt er dus nog steeds wat in 2008 be-
gon als probeersel. Op dezelfde manier, maar 
dan natuurlijk professioneler. Het afgelopen 
seizoen was natuurlijk, met het kampioen-
schap van het eerste elftal, een hoogtepunt. 
Cameramannen Maikel Verbree en Leo van 
Teijlingen deden verslag van iedere wedstrijd, 
zowel uit, als thuis. En dat vaak met vier of 
vijf camera’s. Een hele klus dus in de montage 
zult u begrijpen.
Sinds een aantal jaar alweer zit Leo iedere zondag en 
maandag achter zijn computer om van al het beeldmate-
riaal een mooie video te maken. Leo heeft het monteren 
van Pim geleerd en overgenomen. Als we de mannen 
van SVC-TV mogen geloven is het iets waar je altijd 
maar mee doorgaat. Vermoeiend soms, maar ook zeer 
verslavend.

U kunt zich wel voorstellen dat er in al die ja-
ren heel erg veel beeldmateriaal is verzameld. 
Denk maar eens aan alle doelpunten die op 
camera staan, van zowel senioren als jeugd-
wedstrijden. Jeugdspelers die voor het oog 
van de lens opgegroeid zijn op de vereniging. 
Uitzendingen van het populaire SVC Boule-
vard, waar ook nog beeldmateriaal van is dat 
de uitzending uiteindelijk niet gehaald heeft. 
Misschien zien we dit allemaal nog eens terug 

op een jubileumdvd.. Wie weet.

Voorlopig eerst maar eens kijken naar de nabije toe-
komst. Een nieuw seizoen staat voor de deur en SVC-TV 
zal uiteraard weer van de partij zijn zoals u gewend bent. 
En kijk uit.. De camera weet u altijd te vinden.

‘Misschien  

zien we dit allemaal 

nog eens terug  

op een jubileumdvd.’

Nieuwe spelers ’16 - ’17
VITESSE DELFT
WESTLANDIA
FC ‘S-GRAVENZANDE
SPORTLUST ‘46
SC FEYENOORD
NEPTUNUS-SCHIEBROEK
SVC ‘08

ARC
BRIELLE
XERXES DZB
FORUM SPORT
NOOTDORP
VOORSCHOTEN ‘97
DELTASPORT

BALSPONSOR 2016-2017
2016
03-sep SVC’08 - Xerxes DZB 1 Café de Renbaan
17-sep SVC’08 - Sportlust ‘46 1 Restaurant  
  El Sombrero
01-okt SVC’08 - Westlandia  Rederij Groen
29-okt SVC’08 - Neptunus-Schiebroek De Ballentent
05-nov SVC’08 - Vitesse Delft  Robert v.d. Zwan  
  Makelaardij
26-nov SVC’08 - Deltasport Ellens en Lentze
10-dec SVC’08 - ARC In Tension
2017
04-feb SVC’08 - Nootdorp ESSO Scheveningen
18-feb SVC’08 - Forum Sport Van der Pot  
  Verhuizingen
18-mrt SVC’08 - FC ‘s-Gravenzande EVE Maatvoering
08-apr SVC’08 - SC Feyenoord Eijgendaal en  
  van Romondt
22-apr SVC’08 - Voorschoten HG Huizenbeheer
06-mei  SVC’08 - Brielle Zuurmond 
  Woninginrichting

Vlnr: Maroaun Derouich, Bradley Meijer, Soeredj Angoelal, Roan van Baaren, Fabian van Bommel, Ronald Roosberg, Youssef Massaoudi

Cameraman Maikel Verbree

Leo van Teijlingen tijdens de opnamen van SVC Boulevard

SVC’08 1 treft keur aan grote namen in 1e klasse B.
Een ding is zeker, saai zal het niet gaan worden op en 
rond de velden waar de teams uit 1B elkaar zullen gaan 
bestrijden. De grote vraag op voorhand lijkt vooral of er 
een ploeg in staat zal zijn om de opmars van S.C Feyen-
oord, ingezet sinds de switch van de zondag naar de za-
terdag, een halt toe te roepen. Leuk detail is bovendien 
dat de derby met Forum-Sport in ere is hersteld door de 
promotie van SVC’08 in de vorige jaargang. Een van de 
clubs die ook een rol van betekenis zal zijn toebedacht 
is het FC’s-Gravenzande van Frans Danen. De west-
landers deden in het seizoen 2015-2016 tot de laatste 
speeldag mee om de titel, in een rechtstreeks duel  
vertrok Argon uiteindelijk met een 1-2 overwinning 
van het Juliana Sportpark waardoor voor de fusieclub 
slechts de nacompetitie restte. Met de andere Westland-
se vertegenwoordiger Westlandia vocht SVC’08 een 
heftige strijd om de titel, waarvan de uitkomst een ieder 

wel bekend is, de groen-witte formatie maakte uitein-
delijk ook de felbegeerde stap door als winnaar uit de 
nacompetitie te komen. Naast bovengenoemde teams 
zullen ook ARC, Brielle, Deltasport, Neptunes-Schie-
broek, Nootdorp, Sportlust’46, Vitesse Delft, Voorscho-
ten’97 en XerxesDZB de ploeg van Wim Schaap gaan 
ontmoeten, clubs die zonder uitzondering op een rijke 
geschiedenis in het amateurvoetbal kunnen terugzien.
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HET JAAR VAN DE 
B-SELECTIE
Als we het hebben over het tweede en derde elf-

tal dan hebben we het in de volksmond over de 

B-Selectie. Dit geeft een bepaalde kwalificatie aan, 

maar zeker geen diskwalificatie. 

Het betreft spelers die het niveau van het eerste elftal net 
niet aan kunnen of die er nog naartoe moeten groeien. 
Dit geldt zeker voor spelers die uit de jeugd overkomen 
voor wie de stap naar de A-selectie gewoonweg te groot 
is. Op zich is dit de moeilijkste groep van spelers voor 
een trainer, want over het algemeen zijn spelers al snel 
geneigd zichzelf wel de capaciteiten aan te meten om 
deel uit te maken van de A-selectie. Je hebt dus snel te 
maken met teleurgestelde spelers en de vraag is hoe je 

deze gemotiveerd houdt. Bij SVC’08 zijn we dan ook van 
mening dat de faciliteiten voor die groep zoveel moge-
lijk moeten aansluiten bij het eerste elftal, zeker omdat 
het tweede elftal op het een na hoogste amateur niveau 
speelt. Gekwalificeerde trainers met een gemotiveerde 
staf, een trainingskamp en gezellige elftalavonden zijn 
dus een must.

TERUGBLIK
Afgelopen seizoen heeft aangetoond dat deze aanpak van 
grote waarde is. In het begin van het seizoen, als ieder-
een nog fit is en er nog geen sprake is van schorsingen, 
dan bedruipen de elftallen zich wel, maar naarmate het 
seizoen vordert gaat men steeds meer op elkaar terug-
vallen en is het van belang dat de onderlinge verstand-
houdingen goed zijn. Zo heeft het tweede elftal dat tot 
de laatste wedstrijd heeft meegedaan om een plaats in de 
nacompetitie en promotie naar de reserve hoofdklasse 

dit jaar een beroep moeten doen op vierenveertig spelers 
om wekelijks voltallig in het veld te verschijnen en het 
derde elftal zelfs op achtenveertig. Hoewel de twee elftal-
len apart trainen zijn ze door die onderlinge afhankelijk-
heid wel naar elkaar toegegroeid, met als hoogtepunt het 
trainingskamp in Ommel. Sportief gezien heeft SVC’08 2 
een zeer goed jaar achter de rug, in de sterke reserve 1e 
klasse A werd het vijfde. Een nederlaag bij het zwakke 
SC Monster kostte hun de derde plaats en een plek in de 
nacompetitie. Maar al met al kan terug worden gekeken 
op een zeer goed seizoen. Eigenlijk geldt dit ook voor het 
derde elftal dat weliswaar net boven de grens eindigde 
om nacompetitie te ontlopen. Maar in een competitie 
op reserve 2e klasse niveau met louter tweede en derde 
elftallen van clubs die op een hoger niveau spelen dan 
SVC’08 is dit een prima prestatie, zeker gezien de wisse-
lende samenstelling van dit elftal. 

Team 2 en 3

SVC’08 TOONT ZIJN  
MAATSCHAPPELIJKE 
BETROKKENHEID
SVC’08 gaat maatschappelijke activiteiten orga-
niseren. We gaan het clubhuis benutten op tijden 
dat we er als voetbalclub geen gebruik van maken. 
Met ons complex hebben we de mogelijkheid om 
hier een invulling aan te geven. De bereikbaarheid 
is goed met voldoende parkeermogelijkheden. We 
hebben een invalidetoilet en de kantine is met een 
lift bereikbaar. Een ruime opzet van de kantine, 
met een professionele inrichting, biedt voldoende 
mogelijkheden om meerdere activiteiten onder te 
brengen. 

VRIJWILLIGERS EN LEERLINGEN
In samenwerking met Respect, de Thuishaven, ROC 
Mondriaan, de Volharding, YMCA, Welzijn Scheve-
ningen, de gemeente en Sportief Plan gaan we weke-
lijks ouderen uit de wijk in beweging brengen. Daarna 
verzorgen we een warme maaltijd en in de middag is er 
gelegenheid om met elkaar spelletjes te spelen. We heb-
ben vervoer geregeld van en naar SVC’08. We beginnen 
op de woensdag, maar ons doel is om ook de dinsdag en 
de donderdag te benutten.
In de ochtend verzorgt het bedrijf Sportief Plan een be-
weegprogramma. Het bedrijf Sportief Plan heeft ervaring 
met het sportief bewegen voor ouderen en zorgt voor 
een omgeving waarin ouderen gestimuleerd worden 
bewegen. Iedereen is welkom, het gaat er niet om wat je 
kunt, maar wat je wilt!!
Tussen de middag verzorgen vrijwilligers en leerlingen 
van ROC Mondriaan de maaltijden. Na het eten is er nog 
de gelegenheid om met elkaar gezellig te babbelen, te 
sjoelen, te kaarten of andere bezigheden. 
De leerlingen van het ROC Mondriaan begeleiden ook de 
ouderen tijdens de gehele dag en helpen Sportief Plan bij 
hun beweegactiviteiten.

BEDRIJFSLEVEN
Ook het bedrijfsleven stelt zich loyaal op. Diverse groot-
handelaren in vlees, vis en groente uit Scheveningen 
hebben toegezegd om hun producten te willen leveren 
voor dit project. Wilt u ook als bedrijf uw hun steentje 
bijdrage, neem dan contact met ons op. We zoeken men-
sen, middelen en money. We doen het voor de ouderen 
die iets extra’s verdienen, die eenzaam zijn, die moeite 
hebben om te bewegen of gewoon omdat ze het leuk 
vinden om samen te zijn. 
Wilt u meer informatie, neem contact op met: 
Hans Taal – hans.taal@ziggo.nl of  
Jan Vos - vos09234@planet.nl

‘gekwalificeerde trainers, een gemotiveerde staf, 

een trainingskamp en gezellige elftalavonden  

zijn een must.’ 

De trainersstaf voor seizoen 2016-2017 vlnr: Arie Ros, Richard Tetteroo en Hans van Duivenbode
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Bovenste rij, van links naar rechts
Mikey de Niet, Stephen de Ruiter, Jeffrey van der Meer, Roan van Baaren, Joris van Harmelen, Milco Vermeer, Daryll Schaap, Rick Bink-
horst, Jerry Plat en Marco Finkelnberg
Middenste rij van links naar rechts
Jan van der Meer, Soeredj Angoelal, Angelo Ravenberg, Youssef Massaoudi, Colin de Ruiter, Ronald Roosberg, Maroaun Derouich, Ferry 
van der Plas en Wesley Vink
 

Onderste rij van links naar rechts
Maurice Oosterbaan, Fabian van Bommel, Fabian Toet, Bradley Meijer, Wim Schaap, Chris Jansen, Jeffrey Ros, Liam de Ruiter, Jack Uzgu 
en Teun Mooijman



Onder auspiciën van SVC’08 werd met een zestal 

verenigingen een halve competitie gespeeld voor 

talentvolle spelers onder 23 jaar.

Deze competitie moest geheel in het teken staan van het 
opleiden van spelers, die zich op deze manier 
kunnen meten met de leeftijdgenoten van de 
deelnemende clubs en zo de gewenste weer-
stand ondervinden. Het feit dat de wedstrijden 
onder leiding stonden van KNVB-scheidsrech-
ters geeft het officiële karakter aan van deze 
competitie. 
Om dit toernooi een permanent karakter te 
geven werd naar een sponsor gezocht om 
onder andere het prijzengeld en andere faciliteiten voor 
langere tijd te garanderen. 
Het idee van een jongerencompetitie kreeg de sympathie 
van de firma De Rijk Magazijninrichting BV. Eigenaars 
Johan en Dorien Hofland, reeds actief als sponsor binnen 
SVC’08, wilden graag de naam van hun bedrijf voor drie 
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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!!…

DE RIJK MAGAZIJNINRICHTING BV 
COMPETITIE ONDER 23 JAAR

jaar verbinden aan deze competitie,.
Zo werd vanaf oktober iedere maand op een doorde-
weekse avond een wedstrijd gespeeld tussen de deelne-
mende verenigingen: 
HVV – Forum Sport - SC Monster – Soccer Boys – 
SVC’08 en Voorschoten’97.

Op vrijdag 20 mei vond de afsluiting van 
de competitie plaats bij SVC’08, waarbij de 
uiteindelijke eindstand werd bepaald via 
play-offwedstrijden in volgorde van de stand 
na vijf wedstrijden.
De kwaliteit van het spelersmateriaal van de 
deelnemende ploegen bleek een uitstekende 
reden om een bezoek te brengen aan deze 
finale wedstrijden.

Forum Sport werd uiteindelijk de winnaar van deze eer-
ste editie van de Onder 23 jaar-competitie door met 1-0 
te winnen van SC Monster. 
SVC’08 werd derde door van Soccer Boys te winnen.

Technisch manager Bert de Best

‘De kwaliteit  

van het spelers-

materiaal bleek 

uitstekend.’
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AAN HET ROER
BIJ SVC’08 JO19

Oud-selectiespeler Robin den Dulk staat komend 

seizoen aan het roer bij SVC’08 onder 19.  

Een nieuwe ploeg? Nee hoor, het is de 

nieuwe benaming voor de A1. Het is één 

van de aanduidingen voor de jeugdteams 

die door de KNVB zijn ingevoerd.  

Den Dulk stoomt zijn spelers klaar voor 

een avontuur in de selectie. ‘Veilig spelen is de 

 eerste doelstelling’.

Woensdagochtend 10.00 uur. Terwijl de mussen buiten 
‘dood van het dak vallen’ is Robin den Dulk hard aan het 
werk bij Rederij Groen. De oud-selectiespeler is van-
af komend seizoen eindverantwoordelijk voor SVC’08 

 onder 19. Een nieuwe ploeg, Robin?

‘Nee hoor, de KNVB heeft voor alle jeugd-
elftallen nieuwe aanduidingen ingevoerd.  
Eigenlijk is het gewoon de oude A1. Daar-
naast ben ik ook deels verantwoordelijk voor 
de A2. Dat team heeft overigens wel een  
eigen trainer in de persoon van David Pal-
mer.’

Een nieuwe uitdaging dus? ‘Ja, best wel. Ik heb de B1 en 
C1 van SVC’08 onder mijn hoede gehad, maar dit is toch 
wel iets aparts. Je stoomt jouw spelers klaar voor een 

avontuur in de selectie. Zowel op voetbaltechnisch als op 
mentaal gebied. Het voordeel van dit alles is dat ik zelf 
ook  in de selectie heb gespeeld en dus de klappen van 
de zweep ken. Ik weet waar die jonge jongens tegenaan 
kunnen lopen. Het is mijn taak om hen die zware stap, 
want dat is het, zo goed voorbereid mogelijk te laten 
nemen. En dat is ook mijn uitgangspunt.’

OP EIGEN BENEN
Den Dulk is enthousiast over zijn nieuwe job binnen de 
club. ‘Door een knieblessure ben ik een aantal jaren zelf 
noodgedwongen gestopt met voetballen. Toen dacht ik: 
dan maar als trainer aan de slag. Komend seizoen start ik 
met de opleiding TC3. Ik ben een ambitieus persoon en 
wil in het trainersvak het hoogst mogelijke bereiken. Het 
traject dat ik nu doorloop past daar uitstekend bij. Op 
eigen benen staan, heerlijk.’

Rob de Roo, Bert de Best en vooral Bastiaan Lut zijn in 
zijn nog prille trainerscarrière belangrijk voor hem ge-
weest. ‘Alledrie hebben zij een steentje bijgedragen aan 
mijn ontwikkeling als trainer. Vooral van Bert leer ik nog 
steeds. Hij loopt mee met trainingen en op voetbalge-
bied heb ik het meeste contact met hem. Dat is voor mij 
heel waardevol. Gezien zijn kennis en ervaring is hij ook 
degene van wie ik het meest kan leren’. 

Over de doelstellingen van zijn elftal onder 19 is Den 
Dulk helder. ‘Veilig spelen in de eerste klasse is het uit-
gangspunt. Maar wellicht is er nog wel meer mogelijk. 
Er stroomt veel talent uit de B1 door. Een top 5-positie 
moet ook mogelijk zijn.’

BEST KRAP
Toch is er voor de 28-jarige werknemer van Rederij 
Groen nog genoeg werk aan de winkel. ‘Voor de A1 
en A2, want zo noem ik ze nog maar even, hebben wij 
slechts 25 spelers beschikbaar. Dat is best krap. Helaas 
kunnen wij voor de A1 geen spelers meer aantrekken 
omdat de overschrijvingstermijn hiervoor is gesloten.  
Ik hoop dat er nog meer bijkomt. Want het moet voor 
het begin van de competitie zijn opgelost.’

Samen met Dirk Rog (leider), Lucien Hamers (grensrech-
ter), Hans van Zaanen (ondersteunt Robin den Dulk) en 
David Palmer (trainer A2) kijkt Robin uit naar komend 
seizoen. ‘Ik heb er ontzettend veel zin in.’

‘Ik  

ben een ambitieus 

persoon.’

Robin den Dulk

JAARLIJKSE
ACTIE KIKA

Op het Normenbord bij de ingang van de kantine 

bovenaan de trap staan de zeven  sportieve normen 

waar we als vereniging voor staan.  

Dit  Normenbord hangt direct bij de ingang van 

het club gebouw, zodat iedereen ze kan zien en 

weet waar we als club voor willen staan. De sei-

zoensopening gaat altijd samen met een inzame-

lingsactie voor de stichting KiKa (KinderKanker). 

Het logo van KiKa is voor 
onze club het symbool 
geworden voor het stoppen 
van onsportief gedrag en het 
bevorderen van gezond  en 
sportief gedrag. Dat is ook 
de reden waarom iedere 
zaterdag de KiKa-vlag bij 
het clubgebouw wordt ge-
hesen. Eenmaal in de vier à 
vijf jaar houden we een grote actie. In onze clubhistorie 
van SVC’08 is dit nu tweemaal gebeurd en haalden we 
een bedrag op van 4.000 en 5.000 euro. De andere jaren 
houden we een kleine actie. In het seizoen 2016 – 2017 
zullen we in september weer op 2 zaterdagen de kleine 
actie houden voor KiKa. Elftallen zetten bijvoorbeeld 
vrijwillig een bedrag in voor ieder gescoord doelpunt of 
stellen de lappot van die zaterdag ter beschikking van 
KiKa. Zo laten we de slogan zien, die we wel eens ge-
bruiken voor onze club: ‘SVC’08 is meer dan alleen een 
voetbalvereniging.’
Onze voetbalvereniging is natuurlijk een afspiegeling van 
de maatschappij. Dat betekent dat het zich voordoen van 
onsportief gedrag ook binnen onze club kan plaatsvin-
den. Maar het betekent ook dat we als club zelf op zoek 
blijven naar mogelijkheden om ook de opvoedende taak 
die we jegens de jeugd hebben serieus te nemen. Het is 
onze ervaring dat we als club zeker het sportieve gedrag 
positief kunnen beïnvloeden, met name doordat er een 
jeugdkader is dat de sportieve normen zelf onderschrijft 
en uitdraagt. 



De techniektrainingen van Ron zijn inmiddels legendarisch.
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DE BASIS  
VAN HET VOETBALLEN
Voetballegende Johan Cruijff zei ooit: ‘Voetbal-

len is heel simpel, maar wat het moeilijkste is, is 

simpel voetballen.’ Simpel voetballen begint bij 

de basis. De basis wordt gevormd bij de D-, E-, en 

F-jeugd. Veel balcontact is voor deze leeftijdscate-

gorieën het belangrijkst, iets wat in de trainingen 

op SVC’08 veelvuldig terugkomt. 

Jeugdtrainer Ron Pondman weet hier alles van. 

Afgelopen seizoen was hij niet van de velden weg 

te denken. Stond hij niet bij de F-jeugd, dan was 

hij wel te vinden bij de D-jeugd en zelfs de Meis-

jes-E leerden van Ron te ‘dansen met de bal’. Want 

met de ‘voetbaldans’ leer je balbeheersing, licht-

voetig te bewegen en de bal af te schermen. 

SPELENDERWIJS WENNEN AAN DE BAL
‘Voor de onderbouw van de jeugd geldt dat balcontacten, 
het afschermen van de bal en het baas worden over de 
bal de belangrijkste elementen van een training zijn’, 
aldus Ron Pondman. Aan dat laatste wordt vooral bij 
de F-jeugd veel aandacht besteedt. Wanneer jongens en 
meisjes op 6 of 7 jarige leeftijd beginnen met voetbal-

Ron Pondman

len is plezier belangrijker dan winnen. Er is nog weinig 
balgevoel en de spanningsboog van de kinderen is kort. 
Allereerst moeten zij leren om niet bang te zijn voor de 
bal en hoe een bal reageert. Timing is daarbij essentieel, 
maar voor jonge kinderen nog moeilijk te begrijpen. Ron 
Pondman heeft hier in de loop der jaren zo zijn oefenin-
gen voor bedacht: ‘Door de kinderen een bal op te laten 
gooien en ze erop te laten zitten als deze op de grond is 
gestuiterd, krijgen zij spelenderwijs balgevoel en gevoel 
voor timing.’

TECHNIEK, TECHNIEK EN  
NOG EENS TECHNIEK 
Als kinderen naar de E-jeugd overstappen, 
krijgt het voetbalspel al meer vorm. De 
prestatiedrang en het coördinatievermogen 
nemen toe. Tijdens de trainingen wordt de 
focus gelegd op het leren trappen van de bal, 
het afschermen van de bal en het gebruik-
maken van de ruimte op het veld. Dit heeft 
allemaal te maken met techniek. 
De techniektrainingen van Ron zijn inmid-
dels legendarisch. Zelfs spelers in de senioren 
hebben het hier nog over. Om de spelers de 
juiste voetbaltechniek aan te leren gebruikt 
Ron het principe: praatje, daadje, plaatje. 
Eerst legt hij uit wat ze gaan doen, dan doet 
hij het voor en vervolgens gaan de kinderen 
het zelf doen. ‘Een kind aapt na. Daarom is 

het zo belangrijk om een bepaalde techniekbeweging als 
het maken van een schijnbeweging goed en in slowmoti-
on voor te doen’, aldus Ron. 

WIL OM TE LEREN 
De D-jeugd is Rons favoriete leeftijdscategorie. Volgens 
Ron is wil om te leren en beter te worden bij hen het 
grootst. Ook zijn zij fysiek en motorisch dusdanig ont-
wikkeld dat zij na het technische deel, nu ook naar het 
tactisch element van voetbal kunnen gaan kijken. 
‘Over de bal heen kijken en altijd bezig zijn met wat ze 
met de bal kunnen doen, zijn aspecten die zij moeten 

leren.’ Een oefening om dit te leren is volgens 
Ron een drie-tegen-drie-partijvorm waarbij de 
spelers de bal maar twee keer mogen raken. 
Zo leren zij samenspelen, positie kiezen op 
het veld en worden zij gedwongen niet stil te 
staan en constant bezig te zijn met een vol-
gende stap. 
Een belangrijke les die alle spelers van Ron 
meekrijgen is: leer voetballen, beheersen en 
incasseren. ‘Alleen maar winnen is ook niet 
goed, kinderen moeten leren verliezen. Dan 
worden ze giftig, ze willen beter worden, 
zodat ze de volgende keer dat ene team wel 
kunnen verslaan.’ Een mooie les die hij ko-
mend seizoen zal bijbrengen aan de kinderen 
van de D1.

‘Daarom is het 

zo belangrijk 

om een bepaalde 

 techniekbeweging 

als het maken van 

een schijnbeweging 

goed en in slow-

motion voor te doen.’ 
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Strandpaviljoen Boonoonoonoos
Strandweg Scheveningen (thv Keizerstraat)
T: 070-3524848 | E: info@boonoonoonoos.nl

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

Hoewel kinderen op SVC’08 al vanaf hun derde 

jaar kunnen voetballen bij de Ukkies, wordt het 

pas ‘menens’ bij de Mini Pupillen. Trainers Ron 

van Baaren, Mara van Veghel en Durk Bos intro-

duceren op woensdagavond het voetballen bij 

de kinderen onder de zeven jaar oud. Op deze 

trainingen raken de voetballertjes spelenderwijs 

vertrouwd met alle facetten van de sport zoals bal-

controle, passing en schieten met de wreef en wen-

nen zij aan het voetballen in competitieverband. 

Iedere training van de Mini Pupillen begint, net als bij 
de Ukkies, met het populaire Wolvenspel. Dit spel kent 
‘schaapjes’ en ‘wolven’. De schaapjes moeten zo snel 
mogelijk naar de overkant dribbelen met de bal aan hun 
voet. De wolven proberen met hun eigen bal de bal van 
de schaapjes buiten het vierkant te tikken. Is dit gelukt, 
dan wordt het schaapje een wolf, net zo lang tot er maar 
één schaapje overblijft. Hoewel de kinderen genieten van 
het spel, oefenen zij onbewust ook hun balcontrole en 
passing.  

SPELENDERWIJS
Bij de leeftijdscategorie van de Mini Pupillen 
is het belangrijk om spelenderwijs te leren. 
Het voornaamste doel van de trainingen 
in deze categorie is de kinderen dan ook te 
leren wennen aan de bal. Dit kan door ze 
veel te laten dribbelen en schieten. Hoewel er 
vooral met de binnenkant van de voet wordt 
geschoten, leren zij ook al schieten met hun 
wreef, ook wel ‘de veters’ genoemd. 

De trainingen, die vaak niet langer dan een uur duren, 
worden altijd afgesloten met een partijtje. De kinderen 
halen hier niet alleen erg veel plezier uit, maar wennen 
ook aan voetballen in competitieverband. Op zaterdag 
spelen de Mini Pupillen van SVC’08 namelijk in een spe-
ciale competitie tegen clubs uit de buurt. 

SUPPORTERS
Zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden 

hechten de spelertjes veel waarde aan hun 
supporters. Als zij scoren, kijken zij vaak snel 
even naar de zijkant of opa, oma, mama of 
papa het doelpunt wel heeft gezien. Het is dan 
ook niet alleen op het veld druk tijdens de 
wedstrijden of trainingen, maar ook naast het 
veld. Bijna iedereen komt kijken en wanneer 
de spelertjes in hun tenue glunderend het 
veld op lopen weet iedereen het zeker: zater-
dag is de mooiste dag van de week.

‘wennen  

aan  

voetballen  

in  

competitie verband.’

MP/JO7 VAN SVC’08
Ron van Baaren����������������
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www.arnaudroelofsz.nl

Zeilstraat 25-27 • Scheveningen • 06 - 51 06 08 55
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Alle kamers v.v. eigen badkamer, toilet, flatscreen TV, gratis WIFI etc. 
Nabij Kurhaus, Circustheater, boulevard en strand, eigen parkeerplaatsen. 
Kamers incl. ontbijt vanaf 37,50 p.p.p.n 

Tevens appartementen, woonruimtebemiddeling & expatservice. 
Amelia Elissen – Dos Santos Paulino  i.s.m. Elissen Consultancy

Zie ook onze recensies en foto’s van Villa Insulinde 
en Centre of Scheveningen op AIRBNB.nl & WIMDU.nl

Haarlemsestraat 12 – 14 
2587 RA SCHEVENINGEN
070-3388786 / 0624996350 (Amelia)
0621703832 (Andre) 
Mail: Ameliascheveningen@gmail.com

Voor wie op woensdagavond na 8 uur een kijkje 

komt nemen op SVC’08 valt het volgende op: er is 

geen jeugd, maar wel leven in de brouwerij. Een 

brouwerij, ja, want wat de lagere senioren die op 

woensdagavond trainen gemeen hebben, is dat zij 

na de training nog gezellig een drankje drinken. 

Een van die teams is het voormalige negende. 

TE STERK INGESCHAT
Afgelopen seizoen kwam het negende uit in 
de reserve 6e klasse. Een klasse die achteraf 
gezien te hoog gegrepen was. Steeds meer 
jongens uit de jeugd besluiten een vrienden-
team op te richten, in plaats van zich hard te 
maken voor de selectie van een vereniging. 
Deze vriendenteams waarvan de gemiddelde 
leeftijd 20 jaar oud is, zijn vooral conditioneel 
een doorn in het oog van het negende. Verschillende 
wedstrijden werden zij weggetikt, simpelweg omdat de 
heren van het negende, met een gemiddelde leeftijd van 
45 jaar of ouder, het niet meer bij kunnen benen. 

De beslissing om volgend seizoen uit te komen voor de 
Veteranen was dan ook een logische, maar toch moei-
lijke beslissing. Het negende is een team waarvan een 
aantal spelers hebben geproefd van het selectievoetbal. 

Aan techniek en talent dus geen gebrek. In 
de Veteranenpoule hopen zij dan ook hun 
oude spelletje weer op te kunnen pakken en 
minimaal de beker te winnen. ‘Voor minder 
doen we het niet’, aldus de mannen van het 
negende. 

SFEERTEAM
Naast voetbal, is ook sfeer een belangrijk ele-

ment van het team. Na de trainingen wordt er altijd een 
biertje gedronken en ook de weekendjes weg zijn legen-
darisch. Zo gingen zij de Vrouwen van SVC’08 al voor 
tijdens een tocht door de Ardennen. ‘We gaan ieder jaar 
als team een weekendje weg. Dit wordt altijd geregeld 
door Sjaak, onze gelegenheidsspits/weddingplanner. Hij 
weet ieder jaar weer voor een niet al te groot budget een 
geweldig weekendje te plannen’. 

‘Een logische,  

maar  

toch moeilijke  

beslissing.’

VAN SENIOREN
NAAR VETERANEN 
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ve groei, mooie wedstrijden en een groepje aanvankelijk 
willekeurig bij elkaar gezette meiden die aan het einde 
van het seizoen echt als een team functioneerden. 

WEL OF NIET GENOEG?  
Naast een Meisjes-E-elftal werd er dit seizoen ook weer 
gevoetbald door twee damesteams. Dat dit 
niet altijd even makkelijk is, bleek al snel. 
Het was een puzzel elke zaterdag voor beide 
teams genoeg wissels te hebben en sommige 
dames speelden regelmatig twee wedstrijden 
op één dag. Toch hoorde je niemand klagen 
en dat is het mooie aan de damesafdeling 
van SVC’08. In welk elftal je ook speelt en op 
welk niveau je ook voetbalt, de dames bij el-
kaar zijn een team. Ze helpen elkaar op, maar 
ook buiten het veld en ‘serieus’ voetballen en 
gezelligheid gaan hand in hand. Een gouden combinatie, 
blijkt uit de groei van de damesteams die gestaag door-
gaat.  

TECHNISCHE STAF 
Met een Meisjes-E-elftal en twee dameselftallen zullen 
er al snel meer dan 60 meisjes/dames op de vereniging 
rondlopen. Om te zorgen voor een goed verloop van alle 
trainingen en een optimale ontwikkeling van de meisjes 
en dames van SVC’08, zijn er momenteel zeven trainers 
die zich dag en nacht voor het voetbal inzetten. De eer-
der genoemde Eva Bakker en Emma Haasnoot trainen 
ook komend seizoen weer de Meisjes-E. De oude ver-

trouwde trainers Patrick Janssen en Danny Krens ont-
fermen zich weer over de damestak, maar krijgen hierbij 
nu hulp van buitenaf. Felicienne Minnaar, oud-speelster 
van onder andere JAC, Arsenal en FC Twente, zal hen 
gaan helpen bij de trainingen. Dit zorgt niet alleen voor 
een kwaliteitsimpuls, maar ook voor veel enthousiasme 

onder de dames.  
Roel Remmerswaal is vorig seizoen begonnen 
met het geven van keeperstraining aan de 
inmiddels drie keepsters die de damesteams 
rijk zijn. Een goede zet, blijkt uit de vooruit-
gang die de doeldames boeken. Het nieuwste 
lid van de technische staf is Jeroen Harteveld. 
Hij zal ondersteuning bieden bij de trainin-
gen en als coach voor het tweede dameselftal 
fungeren. Met zijn komst kan er, zeker qua 
omvang, gesproken worden van een indruk-

wekkende technische staf vol enthousiaste mensen die 
zich met ziel en zaligheid inzetten voor de ontwikkeling 
van het vrouwen- en meisjesvoetbal op SVC’08.  

TOEKOMST 
Aan enthousiasme en inzet van vrijwilligers dus geen 
gebrek. Een mooie basis om komend seizoen te werken 
naar een nog grotere groei binnen de dames-/meisjesaf-
deling. Door middel van vriendinnentrainingen, voetbal-
clinics en promotie op sociale media werd en wordt er 
continu gewerkt aan het onder de aandacht brengen van 
meisjesvoetbal. Want meisjesvoetbal is voetbal om van te 
houden en dat moet iedereen weten!

‘groeien  

in kwantiteit  

maar ook  

in kwaliteit.’ 

MEISJES EN VROUWEN
Even giechelen, even kletsen en dan toch echt 

met een bal aan de slag. Meisjes- en damesvoetbal 

draait om het spel, de techniek, de snelheid, maar 

vooral ook om gezelligheid. Want plezier hebben 

in wat je doet, is het belangrijkste wat er is. Bij 

SVC’08 ligt de focus dan ook niet alleen op het 

voetballen als een team, maar ook op het vasthou-

den van de teamspirit buiten het veld. De omvang-

rijke dames- en meisjesafdeling van SVC’08 heeft 

een indrukwekkende technische staf en blijft 

groeien, iets om enorm trots op te zijn.

Afgelopen seizoen kwamen er een Meisjes-E-team en 
twee damesteams uit voor SVC’08. Ook speelden er een 
aantal meisjes tussen de jongens en was er sprake van 
een Meisjes-B-elftal. Een goed elftal, met goede voetbal-
lertjes, maar helaas beschikten zij niet over de aantallen 
om het seizoen voort te zetten. Toch telt de vereniging 
59 dames/meisjes en dit aantal is nog zeker niet uitge-
groeid. 

MEISJES MOETEN BIJ DE MEISJES VOETBALLEN  
Afgelopen seizoen schreef SVC’08 voor het eerst een 
Meisjes-E elftal in. Dit elftal werd samengesteld uit 
meisjes die eerder bij de jongens-F of -E hadden gevoet-
bald. Een groot succes, blijkt achteraf, want het werd een 
mooi seizoen. Kersverse trainsters Eva Bakker en Emma 
Haasnoot namen de meisjes onder hun hoede en leerden 
hen het een en ander bij over voetballen en het team-
gevoel. Lang speelden de Meisjes-E mee om het kampi-
oenschap, maar door twee matige wedstrijden bleef de 
daadwerkelijke titel helaas net buiten bereik. Toch kan er 
teruggekeken worden op een seizoen vol plezier, sportie-

Groei & kwaliteit 



DE SCHEIDSRECHTER 
BEPAALT

Bij SVC’08 zijn ongeveer 20 vaste verenigings-

scheidsrechters actief. Daarnaast zijn er bij de 

allerjongsten ouders/leiders die de wedstrijden in 

die jeugdklasse leiden als scheidsrechter. De groep 

vaste verenigingsscheidsrechters bestaat groten-

deels uit (oud-)spelers van SVC ’08 of de oude 

fusieverenigingen en uit ex-KNVB-scheidsrechters. 

Er gaat nu wel enige vergrijzing ontstaan, mede door-
dat een groot aantal leden van ons scheidsrechterskorps 
al vele jaren, soms wel 40 jaar, actief zijn als referee en 
inmiddels van hun AOW genieten. Ze vinden 
het echter nog steeds leuk om een wedstrijd 
te leiden. En gelukkig komen er nauwelijks 
tot geen ernstige incidenten voor. 
Het afgelopen seizoen is een jonge vereni-
gingsscheidsrechter een aantal weken bege-
leid, zodat hij nu leiding kan geven aan een 
hogere leeftijdsklasse (JO13 en J015) en in de 
toekomst wellicht bij de nog oudere jeugd en 
de senioren. Ook zijn er een aantal vaste as-
sistent-scheidsrechters actief bij een paar teams. Bijvoor-
beeld bij ons 1e en 2e seniorenteam en bij onze JO19-1 
(lees: de A1). 
We zijn binnen SVC’08 nog steeds naarstig op zoek naar 
nieuwe instroom binnen onze groep van verenigings-
scheidsrechters. Schroomt u dus niet om u aan te mel-

den bij Joan Gordijn, onze scheidsrechters-coördinator 
(06 – 37606644) of bij Theo van Zeeland, voorzitter van 
de scheidsrechterscommissie (06 - 34500257). 

Ook kunt u bij hen informatie verkrijgen over 
de functie van verenigingsscheidsrechter. Er 
wordt uiteraard met uw wensen rekening ge-
houden. Op dit moment hebben we bij onze 
groep scheidsrechters bijvoorbeeld de volgen-
de wensen: Geen senioren; alleen ’s middags 
of juist alleen ’s morgens; eens in de veertien 
dagen; voor of na de wedstrijd van mijn eigen 
team, etc… 
De afgelopen seizoenen hebben de Vrienden 

van SVC ’08 hun steentje bijgedragen in de vorm van 
het beschikbaar stellen van tenues. En tevens mogen de 
dames en heren die op zaterdag de Commissiekamer-
diensten draaien niet vergeten worden. Zij ontvangen 
zowel de eigen als de KNVB-scheidsrechters altijd op 
correcte wijze. 

Theo van Zeeland
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