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Komend seizoen is het tien jaar geleden dat 

SVC’08 werd opgericht. In hoeverre is SVC’08 nog 

een fusieclub? Een gesprek met twee 

voorzitters. Jaap Lolkema, oud voorzit-

ter van JAC en Piet Overduin van SV’35 

en nu SVC’08. 

Piet: ‘In de praktijk, op bestuurlijk niveau 
merk je geen verschil meer; het enige waar-
aan je nog iets ziet zijn bepaalde senio-
renteams die bestaan uit vriendenelftallen 
van een bepaalde bloedgroep. Vooral bij de 
jeugdafdeling is het gewoon SVC’08. De media gebruikt 
het woord fusieclub nog, maar wij niet.’ Jaap is tot dit 
jaar nog vicevoorzitter geweest maar dat was meer voor 
de gevoelswaarde van de twee stromingen. Bij de oprich-
ting zijn veel projectgroepen actief geweest en dat blijkt 
zijn vruchten te hebben afgeworpen met als gevolg een 
stabiele en duidelijke organisatie. 

Wat zijn de hoogtepunten geweest van het eerste decen-
nium? Piet: ‘Het verrassend snelle echte clubgevoel, het 
samensmelten. Niet alleen gezellig aan de bar maar juist 
schouders er onder in diverse commissies. De realisatie 

van het nieuwe complex. Nog altijd krijgen 
we complimenten van bezoekende vereni-
gingen.’ Jaap vult aan: ‘Op sportief gebied 
het kampioenschap van het eerste elftal vorig 
seizoen en de groei van de vereniging.’ 

Zijn er wensen? Daarover zijn beiden het 
meteen eens: ‘De twee kunstgrasvelden zijn 
nodig aan vervanging toe. Door de hoge 
gebruiksintensiteit is de kwaliteit niet goed 
meer. We zijn in overleg met de gemeente en 
het Bestuur van de Stichting Oostersportpark 
om de vervanging zo goed en snel mogelijk te 

laten plaatsvinden. Hopelijk medio 2018.’ Wat verwach-
ten zij, Piet en Jaap, van het komend seizoen? Piet: ‘Dat 
we het duizendste lid kunnen inschrijven.’ Jaap: ‘Stabili-
teit voor beide selectie elftallen in het komende seizoen. 
Ik hoop dat het eerste en tweede gewoon kunnen mee-
draaien.’ Piet: ‘Ik hoop dat SVC’08 zal blijven bestaan uit 
heel veel leden die bereid zijn om als vrijwilliger iets te 
doen om de vereniging in stand te houden.’ 

Gebruiksintensiteit

‘SVC’08  

heeft  

een stabiele en  

duidelijke  

organisatie’
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‘ Ik heb  
een bijzondere klik 
met SVC’08.’

Op 1 januari 2017 pakte Corné van Doorn de 

handschoen op. Hij werd bij SVC’08 de opvolger 

van Wim Schaap. Hoe gaat het nu met de 51-jarige 

hoofdtrainer?

Corné, hoe kijk jij terug op jouw beginperiode?
‘SVC’08 was voor mij een uitkomst. Ik zat namelijk een 
half jaar zonder club. Ik merkte al vrij snel dat wij een 
bijzondere klik hadden. Hoe? De groep en de vereniging 
stelden mijn aanwezigheid op prijs. Dat wij uit de eerste 
klasse zijn gedegradeerd vind ik jammer. Belangrijker 
was echter om, na het vertrek van Wim Schaap, weer 
een groep te creëren die achter elkaar stond en weer 
plezier ging beleven. Grotendeels zijn wij hierin geslaagd. 
Dat was ook het uitgangspunt. Wij waren dicht bij 
lijfsbehoud, hebben er in ieder geval het maximale aan 
gedaan. Nu moeten wij met een leuke en sterke groep 
weer voor de prijzen kunnen gaan.’

Omschrijf SVC’08 eens. En zijn jullie een 
match?
‘Deze club is een echte familievereniging. Ik 
denk dat SVC’08 een schoolvoorbeeld is van 
een perfecte fusie.  
De club heeft een grote jeugdafdeling waar 
voor de toekomst een stuk winst op te pakken 
is. Zij zijn daar ook op een vooruitstrevende 
manier mee bezig. Het is belangrijk dat de di-
verse jeugdelftallen op een hoger niveau gaan 
voetballen om straks een goede aansluiting 
naar het 1e team te krijgen. Wij hebben overigens een 
goede match met elkaar. Pas, denk ik, goed in de cul-
tuur van de club en kan mijn ambitie, de drang om het 
maximale te bereiken, goed op het niveau van de club 
plaatsen. We hebben een gezamenlijke doelstelling en 
daar moeten we niet van afwijken.’

Wat is de doelstelling van de technische staf voor dit 
seizoen?
‘We willen graag voor de prijzen gaan en wanneer die 
gelegenheid zich voordoet, ook voor promotie of mis-
schien wel de titel. Maar wel vanuit een gezonde basis. 
En dan bedoel ik door  plezier te hebben en voor elkaar 
door het vuur te willen gaan. Gelukkig is de groep voor 

het grootste gedeelte intact gebleven hebben 
we er ook een aantal goede jongens bij ge-
kregen. Jongens met veel kwaliteiten die ook 
nog eens goed in de groep passen. We leggen 
de lat op de plek waar die hoort en daar mag 
je best wel een beetje voor moeten springen, 
maar je moet er wel bij blijven kunnen.’
 
Tot slot. Wil jezelf nog iets kwijt?
‘Ik vind het wel eens jammer dat mensen 
een oordeel hebben of duidelijk hun mening 

ventileren, terwijl zij niet de juiste of onvoldoende ach-
tergrondinformatie hebben. Er is geen week, wedstrijd of 
tegenstander hetzelfde. Als trainer ben je constant maar 
aan het handelen met de omstandigheden zoals ze op dat 
moment zijn. Ik weet en accepteer dat. Misschien is juist 
deze uitdaging ook het mooiste van het vak. Het triggert 
mij om met alle omstandigheden er maximaal uit te ha-
len wat er in zit. Wanneer je zelf het gevoel hebt dat je er 
alles aan hebt gedaan, kan je jezelf ook nooit wat kwalijk 
nemen. Iedereen mag zijn mening hebben, maar moet 
wel beseffen dat er achter elke keuze of beslissing een 
verhaal zit waarbij maximaal presteren centraal staat.’

‘We leggen  

de lat  

op de plek  

waar  

die hoort’

Corné van Doorn:

Bijschrift



Robert van der Zwan Makelaardij is de nieuwe 

(hoofd)sponsor van de jeugdafdeling. De komen-

de drie jaar spelen alle jeugdteams in een SVC’08 

shirt met de opdruk van deze sponsor. Een korte 

 kennismaking op het kantoor aan de Statenlaan 

143 in Den Haag.

FAMILIEACHTIGE SFEER
Robert is al jaren sponsor en adverteerder bij SVC’08. 
Wekelijks bezoekt hij het eerste, maar het komend 
seizoen gaat hij vroeger op pad want hij gaat ook de 
 jeugdelftallen bekijken. Dat hij de jeugdafdeling spon-
sort? ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Vooral de 
onderlinge familieachtige sfeer binnen de vereniging 
spreekt me aan.’ Bij JAC of SV’35 heeft hij zelf nooit 
gevoetbald, wel een blauwe maandag bij Schevenin-
gen, maar vooral in de zaal. Vanwege tijdgebrek en een 
slechte knie is hij andere sporten gaan doen. Naast zijn 
drukke baan als makelaar doet Robert van der Zwan aan 
boksen, fitness en wielrennen. Half juni is hij met een 
groep in de Dolomieten gaan fietsen. Dat geeft wel zijn 
liefde en passie voor de sport aan, want zoiets doe je niet 
ongetraind. Zo af en toe kan hij het toch niet laten om 
aan een partijtje voetbal mee te doen, zoals bijvoorbeeld 
op de slotdag. 

ADVIES EN BEGELEIDING 
Het werkgebied van de Makelaardij is Haaglanden, maar 
de nadruk ligt wel in het gebied van de Laan van Meer-
dervoort tot aan de kust, zeg maar Scheveningen.  
Verschillende buurten, duurdere en goedkopere huizen. 
Niet voor niets is de slagzin: ‘Uw Scheveningse woon-
coach’, want aankoop, verkoop, (ver)huur, taxaties, 
 beheer, nieuwbouw en een persoonlijk advies, alles is 
mogelijk. Vooral in de gekte van de huidige huizen-
markt, waarbij huizen dik boven de vraagprijs worden 
verkocht, is het verstandig om goed advies en begelei-
ding te krijgen. Voor leden van SVC’08 geldt een gere-
duceerd tarief. Het bedrijf vierde in april 2017 haar 12,5 
jarig bestaan.

WIE DE JEUGD HEEFT, 
HEEFT DE TOEKOMST!

Jeugdsponsor
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EIJGENDAAL & VAN ROMONDT
ASSURANTIËN PENSIOENEN HYPOTHEKEN

WWW.ZARAUTZ.NL

Dr. Lelykade 60
2583 CM Den Haag
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 ZATERDAG 2E KLASSE C

HAAGLANDEN CUP  
FINALE ’16/’17 BIJ SVC’08
Vrijwilligers zijn de spil waar alles binnen een ver-

eniging om draait. Daarom krijgen zij een plaats in 

deze presentatiegids.

Wekelijks moet het clubgebouw worden geopend, moet 
assistentie worden verleend door te vlaggen 
bij wedstrijden. En wat te denken van de 
bardiensten of het leiden van een jeugdkamp? 
Het draait allemaal om vrijwilligers.
In juni vond de finaledag plaats van Haag-
landen Voetbal.  Als club waren we trots dit 
evenement te mogen organiseren. En dat is 
gelukt met eigen mensen!
Bijna 80 vrijwilligers waren opgetrommeld 
om vele taken te verrichten, zoals het in goe-
de banen leiden van de wedstrijden en alles wat daarbij 
hoort, het verkopen van dranken en hapjes, het zorg 
dragen dat iedereen goed kon parkeren, enz. enz.
Na afloop van de dag werd terecht iedereen die aan deze 
dag heeft meegeholpen bedankt! Op de website van 
Haaglanden Voetbal en op die van SVC’08 is uitgebreid 
verslag gedaan van deze geslaagde dag.

We schrijven dit in de presentatiegids voor het nieuwe 
seizoen; een gids voor de toekomst, het nieuwe voetbal-
seizoen. We doen dat, omdat ook komend seizoen onze 
vereniging afhankelijk is van vrijwilligers. We mogen 
nooit zeggen dat alles goed gaat en dat er dus geen 
nieuwe mensen nodig zijn. We worden immers ouder en 
er vallen helaas mensen weg. We vragen altijd nieuwe 
mensen, ook jongeren om vacatures te vervullen. Daar-

om is het belangrijk dat al in de jeugd wordt 
geleerd, dat je voetbalt bij een voetbalvereni-
ging, met de nadruk op dit laatste. Je sport 
samen, je werkt samen en je feest samen. En 
dat betekent dat je, om dit alles mogelijk te 
maken zelf de handen uit de mouwen moet 
steken. Als het aantal medewerkers op peil 
blijft en iedereen beseft dat het van levens-
belang is dat er binnen SVC’08 voldoende 
mensen zijn, die iets voor deze mooie club 

willen doen, dan is de toekomst verzekerd!

‘Vrijwilligers zijn 

van levensbelang 

voor  

de vereniging!’

Vooruitblik
CVC REEUWIJK
DIE HAGHE
DOCOS
DSO
HONSELERSDIJK
HVC‘10
LUGDUNUM

NIEUWKOOP
RCL
SVC ‘08
TAVV
UVS
VALKEN‘68
VOORSCHOTEN‘97

BALSPONSOR 2017
23-09 SVC’08 – UVS CAFÈ DE RENBAAN
07-10 SVC’08 – TAVV REDERIJ GROEN
28-10 SVC’08 – HVC’10  ROBERT V/D ZWAN MAKELAARDIJ
18-11 SVC’08 – RCL SCHOONMAAKBEDRIJF KEUS
02-12 SVC’08 – NIEUWKOOP ELLENS & LENTZE
09-12 SVC’08 – VALKEN ’68 IN TENSION
BALSPONSOR 2018
27-01 SVC’08 – HONSELERSDIJK ESSO SCHEVENINGEN
10-02 SVC’08 – CVC REEUWIJK DE RIJK MAGAZIJNINRICHTING
10-03 SVC’08 – DOCOS VAN DER POT VERHUIZINGEN
24-03 SVC’08 – LUGDUNUM EIJGENDAAL & VAN ROMONDT
07-04 SVC’08 – VOORSCHOTEN’97 EVE MAATVOERING
12-05 SVC’08 – DSO HG HUIZENBEHEER
19-05 SVC’08 – DIE HAGHE ZUURMOND WONINGINRICHTING

De staf van de selectie

Asta Casino Vrouwencup 2017 winnaar Jong ADO Den Haag

SVC’08 zal het dit jaar een klasse lager moeten doen. 
Dit betekent geenszins dat het een gemakkelijk seizoen 
zal worden waarin SVC’08 automatisch mee gaat doen 
in de top. Uit het verleden weten we dat de verschillen 
in de 2e Klasse C altijd klein zijn. Dit seizoen zien we 
zes nieuwkomers. Naast de degradanten uit de eerste 
klasse Voorschoten’07 en SVC’08 zijn er ook vier pro-
movendi. Die Haghe en Lugdunum werden kampioen 
en CVC Reeuwijk en Nieuwkoop bemachtigden een 
ticket naar de 2e Klasse via de nacompetitie. Opmerke-
lijk is het aantal ploegen uit de regio Leiden, zij nemen 
de plaats in van de Westlandse clubs waarvan alleen 
Honselersdijk en HVC’10 ,als we die gemakshalve 
meenemen, nog over zijn. Voor SVC’08 zijn DOCOS, 
Nieuwkoop, CVC Reeuwijk en Lugdunum nieuw als 
competitietegenstander. Tegen oude bekende als Die 
Haghe , DSO en HVC’10 zullen het ongetwijfeld weer 
spannende potjes worden. TAVV uit is altijd lastig zoals 

je dat zo mooi zegt in het voetbal. Voor SVC’08 is het 
zaak om vanaf het begin de zaken adequaat op te pak-
ken en er zeker niet te gemakkelijk over te denken. Het 
voetbal in de 2e Klasse is specifiek anders dan wat we 
het afgelopen seizoen in de 1ste klasse hebben ervaren, 
waar het gros van de tegenstander met combinatievoet-
bal op de aanval speelden.
Tot de directe kampioenskandidaten mogen we denk ik 
RCL, Valken’68 en Vooschoten’97 rekenen met hopelijk 
SVC’08 als outsider.
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HAROLD TJADEN 
HOUDT VAN  
UITDAGINGEN
Van Westlandia 2 naar Hoofd Opleidingen bij 

SVC’08. Een opmerkelijke overstap. Harold Tjaden 

deed het. Met ingang van dit seizoen zwaait hij de 

scepter bij de jeugd. Figuurlijk dan. ‘Ik ben hier 

niet om de baas te spelen maar om trainers uit te 

dagen.’

Het is donderdagavond kwart over zeven als Harold 
Tjaden met een beker cappuccino de commissiekamer 
binnenstapt. Over een half uur wacht alweer de volgen-
de vergadering voor het nieuwe hoofd opleidingen van 
SVC’08. Hij oogt enthousiast, gedreven.

‘Dat ben ik ook. Ik vind het leuk om trainers zichzelf uit 
te laten dagen.’, legt Tjaden rustig uit. ‘Wij willen met 
hen naar een stipje op de horizon. Hoofdklasse spelen 
met de selectieteams om een voorbeeld te noemen. De 
kwaliteit van trainingen verbeteren. En jaarlijks twee 
spelers bij het eerste elftal afleveren. De lat mag hier best 
een stukje omhoog.’

Hij ziet zichzelf totaal niet als baas van de 35(!) jeugd-
trainers die SVC’08 herbergt. ‘Nee joh, zo zit ik helemaal 
niet in elkaar. De trainers zijn veel belangrijker dan ik. 
Ik wil ze uitdagen, aan het denken zetten, een spiegeltje 
voor houden. Belangrijk is dat zij voor mij openstaan. 
Ik wil dat trainers naar eigen inzicht hun teams trainen, 
coachen en begeleiden. Op de werkvloer zal ik onder-
steuning bieden. Door bijsturing en afstemming gaat er 
dan een rode draad ontstaan door de gehele jeugdop-
leiding, waarvan ik nu dus niet weet hoe die eruit ziet. 
Wat ik wel weet is hoe het hier over een paar jaar bij 
mijn vertrek eruit ziet. Doordat ik met het eindresultaat 
voor ogen werk, ben ik pro-actief en kan ik hoofd- van 
bijzaken scheiden. Ik vind het heerlijk om dit proces te 
mogen leiden.’

Het nieuwe hoofd opleidingen schiet plotseling in de 
lach. ‘Ik was zojuist assistent-trainer bij de C1, ik, de 
grote Harold Tjaden’, grapt hij. ‘Vergeet trouwens niet te 
vermelden dat we het samen doen. Ron van Baaren en 
Bastiaan Lut, ‘mijn’ coördinatoren doen echt heel veel.‘

‘Het wordt een pittige klus. Het niveau bij de jeugd om-
hoog schroeven kost tijd’, vervolgt Tjaden zijn verhaal. 
‘Maar ik heb er ongelofelijk veel zin in.’ 

Jeugdopleiding

AFSLUITING 
WAALSDORPER
LAAN EN 
 BUURTWEG.

Door een grote renovatie van het wegdek van de 

Waalsdorperlaan en Buurtweg zullen deze wegen 

komende maanden gedeeltelijk worden afgeslo-

ten. De vernieuwing van de wegen betekent meer 

veiligheid voor de weggebruikers. Tegelijkertijd 

wordt de weg aangepast bij de uitrit van de Ame-

rikaanse ambassade. Tot medio 2018 betekent dat 

verkeershinder voor bezoekers van ons complex.

Iedereen moet deze periode rekening houden met omrij-
den en dus langere rijtijd. Ga op tijd van huis!!
De werkzaamheden verlopen in grote lijnen als volgt:
Van september tot eind oktober: Waalsdorperlaan af-
gesloten bij het tuincentrum. Om ons complex te berei-
ken: omrijden over de Landscheidingsweg, afrit Duin-
digt, langs camping Duinhorst en aan het eind van de 
Buurtweg links af Waalsdorperlaan. Dan rechts af Van 
Brienenlaan. De terugweg is vanaf de Van Brienenlaan 
links af Waalsdorperlaan, langs Groenendaal en via Theo 
Mann Bouwmeesterpad naar de kruising met de Land-
scheidingsweg. Volg de gele borden ‘Wijk uit’.
Van eind oktober tot eind november wordt het tweede 
stukje Waalsdorperlaan afgesloten: van no. 6a tot de Van 
Brienenlaan. Bovengenoemde omleiding blijft dan van 
kracht.

CHECK DE SITE!
Van eind november tot begin februari sluit de Waalsdor-
perlaan tussen Van Brienenlaan en Buurtweg. Dan is ons 
complex te bereiken via de Benoordenhoutseweg/Waals-
dorperlaan. Dit is een samenvatting van het bericht zoals 
dat op de website van SVC’08 te vinden is. Kijk voor het 
volledige schema van werkzaamheden op de site. Daar 
staat ook een kaartje met omleidingroutes.
Nu maar hopen dat het weer meewerkt en de werk-
zaamheden op de geplande einddatum klaar zullen zijn.
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Voorste rij zittend van links naar rechts: Quinten Piek, Jessy Vermeer, Richard Tetteroo, Leendert Rog, Corne van Doorn, Rob v.d. Wal, Phil 
Alitmari, Jack Uzgu

Tweede rij staand van links naar rechts: Jan van der Meer, Colin de Ruiter, Fabian van Bommel, Jerry Plat, Shobib Kabib, Ferdy van Berkel, 
Sasha Lazaretto, Fabian Toet, Jeffrey van der Meer, Jesse van Houdt, Teun Mooijman

Derde rij staand van links naar rechts: Maurice Oosterbaan, Stephen de Ruiter, Mickey de Niet, Marco Vredenbregt, Youssef Massaoudi,  

Angelo Ravenberg, Dylan Plug, Joey Vos, Davey Oort, Ruben Elbersen, Thierno Diallo, Rijn de Jong, Pepijn Knoester, Bradley Meijer, 
Geerten Kloppenburg, Peter Groen
 
Achterste rij staand van links naar rechts: Carrel Pronk, Cees Hofland, Mike Spits, Folkert Mol, Romano Spaans, Lorenzo Scheffer, Ferry van 
der Plas, Pim Markering, Rowdy Max, Evert van der Laan de Vries, Tom vd Plas, Peter van Dissel, Maarten Spaans

Niet op de foto: Leo de Boer, Tonny Donnars, Jeffrey Ros, Roland Roosberg, Patrick Bos, Siawash Daqiq en Hisham Meghaci



Zoals velen al hebben vernomen, start de KNVB vanaf 
het seizoen 2017/’18 met de invoering van nieuwe wed-
strijdvormen. Pupillen Onder 8 en Onder 9 jaar zullen 
hierdoor niet meer 7-tegen-7 spelen, maar 6-tegen-6. 
Ook de afmetingen van het veld veranderen. Volgens 
de KNVB zullen de nieuwe wedstrijdvormen leiden tot 
meer balcontacten, samenspel, schieten, scoren en na-
tuurlijk ook meer plezier. In het seizoen 2018/’19 krijgt 
ook de jeugd JO10, JO11 en JO12 te maken met de 
nieuwe spelvormen. 

Op deze pagina vindt u een overzicht van wat er alle-
maal verandert. Voor vragen kunt u terecht bij de pupil-
lentrainers van SVC’08.
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NIEUWE SPELVORMEN
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SPELERS 
VAN HET EERSTE UUR 
Inmiddels zijn we ruim 87.650 uur ver-

der sinds de oprichting van SVC’08. Er 

is veel veranderd, maar lang niet alles. 

Selectiespelers Jeffrey van der Meer, Rijn 

de Jong, Fabian Toet en Emma Haasnoot 

zijn er al vanaf het Eerste uur bij. Maar 

dan ook echt het ‘allereerste uur’.

KIND AAN HUIS
Alle vier de spelers zijn namelijk begonnen 
met voetballen bij de F-jeugd van J.A.C. (Jef-

frey en Fabian) of SV’35 (Rijn en Emma). Ze 
waren ‘kind aan huis’ bij hun club en brach-
ten vele zaterdagen door op de voetbalvelden. 
‘Ik wilde nooit naar huis na mijn eigen wed-
strijd, maar kijken naar het Eerste en Tweede. 
Zo lang mogelijk blijven ‘hangen’ en de hele 
dag voetballen, iets beters was er niet.’ vol-
gens Fabian. Ook de Jeugdkampen en kampi-
oenschappen zijn mooie herinneringen waar 
zij met een glimlach aan terugdenken. 

BEKENDE GEZICHTEN
Het bijzondere aan deze herinneringen is, dat 
veel hoofdpersonen nog steeds actief zijn bij 
SVC’08. Zo was Maurice Oosterbaan, de hui-
dige verzorger van het Eerste, de trainer van 
Jeffrey in de F4. Fabian bedenkt lachend dat 

hij nu zelfs in de selectie voetbalt samen met zijn oude 
jeugdleider. Ook de Jeugdkampen zijn nog steeds een 
jaarlijks fenomeen bij SVC’08. Emma vertelt: ‘Waar ik 
vroeger mee ging als klein meisje, ben ik nu zelf een van 
de leiders. Samen met de leiders van toen maken we er 
elk jaar weer een feestje van.’

VRIJWILLIGERSWERK
Naast voetballen voor SVC’08, dragen de spelers ook hun 
steentje bij aan het verbeteren van de club. Een aantal 
jaren geleden heeft Jeffrey geholpen bij het organise-
ren van de jaarlijkse KIKA dag. Hier is een fenomenaal 
bedrag opgehaald en het het heeft hem doen beseffen 
dat er meer is dan voetbal. Emma zet zich al jaren actief 
in voor het meisjesvoetbal bij SVC’08, wat heeft geresul-
teerd in twee vrouwenteams, drie meisjesteams en een 
commissie voor meisjes-en vrouwenvoetbal.

TOEKOMST VAN SVC’08
Wanneer de spelers wordt gevraagd hoe zij de toekomst 
inzien is het antwoord simpel. ‘Rooskleurig’, aldus Rijn. 
‘Er wordt veel tijd gestoken in het verbeteren van de 
club.’ Volgens Jeffrey wordt de cultuur en voortgang van 
SVC’08 goed bewaakt en voortgezet. De jeugd zal dan 
ook blijven groeien, in plezier en prestatie. Wel hopen hij 
en Fabian dit seizoen met het Eerste te kunnen strijden 
voor een terugkeer naar de Eerste klasse. 

‘Het is bijzonder  

dat veel leden al 

jaren lid zijn.  

Elke zaterdag  

genieten we samen 

van voetbal 

 - Jeffrey van der 

Meer ’

87.650 uur

CLUBHUIS VAN 

DE TOEKOMST
SVC’08 is meer dan alleen een voetbalvereniging. Zo 
werden er al gymlessen van middelbare scholen uit de 
buurt gefaciliteerd en huist er een kinderopvang in het 
clubgebouw. Sinds september 2015 is SVC’08 echter ook 
bezig met het ‘Clubhuis van de Toekomst’. In het kader 
van ‘meer dan voetbal’ wordt er elke maand een ‘be-
weegdag’ voor senioren georganiseerd.

Tijdens deze dag worden ouderen uit de samenleving in 
het zonnetje gezet. Letterlijk en figuurlijk. Ze worden 
namelijk ontvangen op het Oostersportpark voor een 
lekkere warme maaltijd en een wandeling door Land-
goed Clingendael. Maar ook gezond en vitaal blijven 
staat centraal. Daarom verzorgt de fysiotherapeut van 
SVC’08 in afwisseling met de bewegingstherapeut van 
In-Tension een beweegonderdeel. 

Dat deze dag een succes is, wordt niet alleen duidelijk 
door het groeiende aantal deelnemers. Ook de gemeente 
Den Haag heeft het project opgemerkt. Dit jaar moch-
ten de initiatiefnemers dan ook de ‘Gouden Wortel’ in 
ontvangst nemen. De Gouden Wortel is een award voor 
seniorvriendelijke projecten. Het ‘Clubhuis van de Toe-
komst’ werd uit 89 inzendingen gekozen. 

De samenwerking staat, de contacten zijn er en het 
plezier spat van de beweegdagen af. Daarom wordt het 
aantal dagen vanaf september uitgebreid. Wil jij meehel-
pen om senioren een mooie dag te bezorgen? Vrijwilli-
gers zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij Hans Taal (hans.taal@ziggo.nl) of Jan Vos 
(vossenior@planet.nl).

van links naar rechts: Rijn de Jong, Jeffrey van der Meer, Emma Haasnoot en Fabian Toet

Emma Haasnoot SV‘35 F2, 2003



Meisjesvoetbalclinic verzorgt door de vrouwen van SVC’08 tijdens koningsspelen van OBS Het Volle Leven op het Dr. De Visserplein
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TIEN JAAR  
VROUWENVOETBAL

BIJ SVC’08
Sinds het ontstaan van SVC’08 is er een hoop ver-

anderd binnen het vrouwenvoetbal. Zowel op de 

vereniging, als daarbuiten met als kers op de taart 

de overwinning van de Oranje Leeuwinnen op het 

afgelopen EK. Het eerste meisjesvoetbalteam van 

SVC’08 is opgericht direct na de fusie. Sindsdien 

zijn de meisjes niet meer weg te denken van de 

velden op het Oosterspark. 

VERLEDEN EN HEDEN
De meisjes die bij JAC tussen de jongens voetbalden, 
voegden zich na de fusie bij het bestaande meisjesteam 
van SV’35. Er was al snel een gouden combinatie ge-
boren. Het Meisjes-A team mocht meteen haar debuut 
maken in de Hoofdklasse en wist enkele seizoenen op dit 
niveau actief te blijven. Ook was er al een Meisjes-E en 
Meisjes-Junioren team. 

De jaren daarna is de vrouwenvoetbalafdeling van 
SVC’08 redelijk stabiel gebleven en de laatste jaren zelfs 
gegroeid. Het vrouwenteam is altijd een constante factor 
geweest en ook een Meisjes-C, Meisjes-B en Meisjes-A 
team zijn de afgelopen seizoenen actief geweest op de 
velden. Op sportief gebied streden de meisjes- en vrou-

Hoofdsponsor Zarautz 

wenteams enkele keren om het kampioenschap, maar 
plezier stond voorop. Verschillende teamuitjes, week-
endjes weg en zelfs een clinic van de Vrouwen van ADO 
Den Haag werden georganiseerd. Ook worden er al jaren 
vriendinnentrainingen georganiseerd om nieuwe meis-
jes aan te trekken en vrouwenvoetbal nog bekender te 
maken. 

Komend seizoen slaan we een nieuwe weg in met een 
Meisjes-F (JO9-6M), een Meisjes-E (MO11-1) en een 
Meisjes-D team (MO13-1). De vrouwenaf-
deling bestaat nog steeds uit twee vrouwen-
teams. Nieuw dit seizoen is de meisjes- en 
vrouwenvoetbalcommissie die de belangen 
van de meisjes en vrouwen binnen SVC’08 
gaat behartigen. 

MEISJES- EN VROUWENVOETBAL-
COMMISSIE
Om het meisjes- en vrouwenvoetbal op 
SVC’08 in goede banen te leiden, is er sinds 
dit seizoen de al genoemde meisjes- en 
 vrouwenvoetbalcommissie actief. Het doel 
van deze commissie is om binnen de vereni-
ging een klimaat te creëren waarin meisjes en vrouwen 
zich optimaal kunnen ontwikkelen en van het spel 

kunnen genieten. Hierbij is het belangrijk dat plezier en 
prestatie hand-in-hand gaan. 

De commissie bestaat uit Emma Haasnoot (voorzitter), 
Patrick Janssen (Technisch Coördinator), Kim Achterhof 
(secretaris) en Jacqueline Spaans (penningmeester). Zij 
staan er echter niet alleen voor. De hele vereniging, van 
het bestuur tot aan de ouders van de speelsters, dragen 
hun steentje bij aan het optimaliseren van het vrouwen-
voetbalklimaat op SVC’08. 

NIEUWE HOOFDSPONSOR: LUNCHCAFE 
ZARAUTZ
Onze droom om het vrouwenvoetbal ook op 
SVC’08 een plekje te geven komt langzaam 
maar zeker uit, maar er was nog een ding dat 
ontbrak. Bij een eigen afdeling hoort namelijk 
ook een eigen hoofdsponsor die pronkt op de 
shirts. Met trots en blijdschap kondigen wij 
aan dat wij in Lunchcafé Zarautz deze hoofd-
sponsor hebben gevonden. De komende drie 
jaar zullen alle meisjes- en vrouwenteams 
voetballen in tenues met Zarautz voorop. Een 
fantastische ontwikkeling voor de meisjes- en 

vrouwenvoetbalafdeling van SVC’08. 

‘In Lunchcafe  

Zarautz  

hebben wij  

de ideale  

hoofdsponsor  

gevonden’
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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

Het is vrijdagavond. Omstreeks 19:30 uur ver-

schijnen de eerste mensen op het hoofdveld van 

SVC’08. In de middencirkel trappen een aantal een 

balletje, er schieten wat mensen op het goal en er 

is een groepje aan het warmlopen. De zon schijnt 

en de geur van heerlijke broodjes hete kip komt 

uit de keuken. 

Het perfecte recept van VrijdagAvondVoetbal (VAV). 
Een keer in de zes weken komen jong en 
oud, goed en slecht bij elkaar om onderling 
een ‘wedstrijd’ te spelen. Na afloop wordt er 
na- en bijgepraat onder het genot van een 
hapje en een drankje. Bereid door SVC’08’s 
befaamde koks: Azzouz en André. Iedereen 
is welkom en dat is goed te merken aan de 
gezellige sfeer. 

Rond de fusie tussen SV’35 en JAC was op-
richter Arjan Roos de eerste die opmerkte dat 
hier behoefte aan was. ‘Ik heb een geweldige 
tijd gehad als voetballer en trainer bij SV’35. 
Rond de fusie heb ik ook verschillende reünie 
wedstrijden meegemaakt. Na zo’n wedstrijd 
zei iedereen: ‘Dit moeten we vaker doen!’  
Zo ontstond het idee van VAV.”

Destijds begon het VAV met een kleine groep van tien 
personen, maar inmiddels staan er vaak wel 
twintig spelers op het veld. Na tien jaar vindt 
Arjan Roos het echter tijd voor frisse ideeën 
en stopt hij met de organisatie. Robert Marke-
ring neemt het stokje van hem over. Voor ve-
len is hij geen onbekende, als vader en leider 
van de elftallen van Pim en Bart.

‘Robert kwam dit seizoen weer eens voetbal-
len met zijn zoon Pim Markering. Toen hij 
hoorde dat ik wilde stoppen, bood hij gelijk 
aan het over te nemen’, aldus Arjan Roos. 
Volgens Robert zou het zonde zijn als de 
avond ophoudt met bestaan. ‘Ik hoop dat het 
aantal deelnemers blijft groeien en dat het 
VAV nog vele jaren blijft bestaan.’ Wil jij een 
keer meedoen? Stuur dan een e-mail naar  
robert.markering@eracontour.nl.

‘Het bestuur gaf mij 

alle vertrouwen

 om het VAV op te 

zetten. Het is mooi 

om te zien hoeveel 

mensen er nu plezier 

aan beleven.’ 

Arjan Roos

VOETBALLEN OP
VRIJDAGAVOND

Vrijdagavondvoetbal����������������
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“Wij staan voor uw 
verbouwingen, renovaties 
en technisch onderhoud”

Jorrit, Paul en Kees

M e n s e n  m a ke n  h e t  we r k  ■

■ S e r v i ce,  Kw a l i t e i t  e n  N a z o r g

www.sknbouw.nl  ■  079 - 3600505

Samen met onze collega’s verrichten wij bij bedrijven, 
instellingen en particulieren verschillende verbouwings-, 
renovatie- en onderhouds werkzaamheden. Dat werk 
doen wij goed, met begrip voor uw wensen en 
met veel plezier. Ook bij u gaan wij 
graag aan de slag!

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

We staan aan de start van het veertigste seizoen 

met hoofdsponsor Rederij Groen. We blikken even 

terug met directeur Henk Groen op het afgelopen 

seizoen dat zo teleurstellend is verlopen. Na het 

kampioenschap hoopten we op consolidering in de 

eerste klas. 

‘Een club als SVC’08, met zo’n ledenaantal, 
hoort in de eerste klas te voetballen. Mis-
schien dat de verwachtingen te hoog waren 
gespannen maar ook het vroege vertrek van 
trainer Wim Schaap heeft er geen goed aan 
gedaan. Als de huidige trainer Corné van 
Doorn het hele seizoen trainer was geweest, 
waren we er zeker in gebleven; er is veel 
meer rust gekomen.’ 
Zolang sponsor zijn van de club, betekent dat 
Henk een echte clubman is. Hij heeft jaren 
gevoetbald en ook diverse functies bekleed, zoals jeugd-
leider, penningmeester van de jeugdafdeling en verder 
was hij Pr-man van het hoofdbestuur. Acht jaar geleden 
is hij gestopt met voetballen bij de veteranen. Maar op 
de slotdag van het seizoen had hij toch weer een eigen 
team samengesteld en liep nog lekker mee te voetballen. 
Op de zaterdagochtend bezoekt hij eerst steevast zijn 
kleinzoon die in de JO17 speelt om daarna naar het vlag-

genschip te kijken. 
Sinds enkele maanden is het kantoor van 
de rederij gevestigd in een nieuw pand aan 
de haven. Het uitzicht op het water en de 
binnenkomende schepen is als een plaatje. 
De rederij, met 24 schepen actief over de hele 
wereld, bestaat ook al ruim veertig jaar. In 
mei is er middels een stichting gestart met 
een mooi project: het eerste schip dat na de 
tweede wereldoorlog werd gebouwd, wordt 
in de oorspronkelijke staat teruggebouwd. 

De Aurora gaat dan De Noordster heten. Het wordt een 
werkgelegenheids- en werkervaringsproject. Van diverse 
kanten wordt er hulp aangeboden: de masten komen 
uit Polen en ook de verf wordt geregeld. Het schip komt 
tijdens de verbouwing in de tweede binnenhaven te lig-
gen. De vorderingen kunnen dus vanaf de Dr. Lelykade 
worden aanschouwd. 

‘Een club als 

SVC’08, met zo’n 

ledenaantal, hoort 

in de eerste klas te 

voetballen.’

EEN ECHTE CLUBMAN
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vriendengroep echter zo bijzonder maakt, is 
niet het feit dat zij allemaal voetballen. Het 
is dat zij allemaal in het verleden of heden 
actief zijn als vrijwilliger voor de club. De 
organisatie van het Voorjaarskamp rust gro-
tendeels op de schouders van de groep, bij 
evenementen en feesten staan ze vooraan om 
te helpen en ook langs het veld zijn de leden 
regelmatig terug te vinden. Onder andere 
 Michael,  Arthur, Richard en Marco trainen 
een jeugd elftal en  hebben in het seizoen 2016-2017 zelfs 
hun KNVB  pupillentrainersdiploma behaald. 

EEN ENERVERENDE AVOND
De groep en naam ‘enerverende avond’ is ontstaan uit 
een (enerverende) uitgaansavond. Over deze zaterdag-
avond wordt weinig losgelaten, maar de zondag  hierna 
werd er, om nog een keer te lachen, een groepsapp 
aangemaakt. De naam van deze groepsapp is inmiddels 
wel duidelijk. De zondag werd echter maandag en de 
maandag werd weer dinsdag en zo zijn ze in februari 
inmiddels vijf jaar verder.

In die vijf jaar is er veel gebeurd. Om met zijn allen te 
voetballen werd er deelgenomen aan toernooien bij 

diverse andere verenigingen. Het jaarlijkse 
oliebollenappelflappentoernooi bij Quick 
Steps is een van de favoriete uitstapjes van 
de groep. Al twee keer werd de derde prijs 
veroverd. Dit is traditie getrouw tot in te late 
uurtjes gevierd. Vorig seizoen werd bij het 
lagere senioren toernooi van de ‘buren’ KSD 
zelfs de eerste prijs gewonnen. 

Naast de toernooien hebben er ook andere 
bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden de afgelo-
pen vijf jaar. Zo werd Oscar de Roode vader, ging Pim 
 Markering voor een week op avontuur bij een andere 
club en bezocht de groep zowel Spanje als (in kleinere 
getallen) Gerlos.

Het allermooiste blijven echter de zomerse trainingen en 
wedstrijddagen die meestal eindigen in iets totaal on-
verwachts. Want ondanks dat de groep verdeeld is over 
de diverse elftallen zie je leden terug naast het veld of 
bij de derde helft. Deze helft wordt vaak voortgezet in 
 Scheveningen of het centrum van Den Haag. En een 
ding is zeker, de derde helft winnen ze altijd.

‘Iedereen  

draagt bij  

aan het verbeteren 

van de club’ 

ENERVERENDE
AVOND

Wie zich met enige regelmaat naar SVC’08 begeeft, 

komt in aanraking met de naam: Enerverende 

Avond. Mocht deze naam je niks zeggen, de leden 

ken je in elk geval wel. 

LEDEN
De Enerverende Avond is een van de eerste vrienden-
groepen waar SV’35 (Pim Markering, Mark Verbaan, 
Rijn de Jong, Peter Kleijn, Marten Baak en Richard van 
der Harst) en J.A.C. (Colin de Ruijter, Jesse van Houdt, 
Marco Vredenbregt, Michael Oosterbaan en Peter Mul-
der) samen kwamen. Tel daarbij op een Quick Step’er 
(Roan van Baaren), een HBS’er (Koen van Es), een 
HVV’er (Arthur Levert), twee van Graaf Willem (Mike 
Spits en Oscar de Roode), een van Forum Sport (Milco 
Vermeer) en iemand waar we geen idee van hebben 
waar hij precies vandaan komt (Geerten Kloppenburg) 
en je krijgt: de Enerverende Avond.

BINNEN SVC’08 
De leden van de vriendengroep voetballen verspreidt 
over de vereniging. Ze zijn  terug te vinden in de selec-
tie, maar ook in de lagere senioren elftallen. Wat deze 

Sociaal



Op 16 juni 2017 zijn maar liefst zestien trainers 

van SVC’08 geslaagd voor de KNVB opleiding tot 

Pupillentrainer. Drie maanden lang hebben zij 

onder leiding van KNVB-docent Mario Koswal de 

fijne kneepjes van het vak geleerd. Maar, 

stellen veel gediplomeerden: ‘van elkaar 

hebben we nog het meeste geleerd.’ 

‘Praatjes, plaatjes, daadjes’ en het delen 

van ervaringen stond centraal tijdens de 

tien cursusavonden. 

Tijdens de cursus hebben de trainers in groepjes van drie 
training gegeven aan de jeugd van SVC’08. Tijdens deze 
trainingen stond steeds een andere leeftijdscategorie en 

een andere opdracht centraal. De kenmerken van aan-
vallen en verdedigen kwamen allemaal voorbij. Maar, 
het belangrijkst waren de leeftijdsspecifieke kenmerken. 
Want enkel door rekening te houden met deze kenmer-
ken, kan een trainer zijn of haar pupil optimaal onder-
steunen in zijn of haar ontwikkeling. De cursus speelde 
hierbij niet alleen in op de ontwikkeling van de speler 
op het veld, maar ook daarbuiten. Want, plezier staat 

voorop. 

Volgens Cor Mooijman, lid van de Technische 
Commissie, is het een unieke gebeurtenis dat 
zoveel jeugdtrainers toetreden tot het korps 
van gediplomeerde trainers op SVC’08. ‘We 
hebben nu op alle (jeugd)selectieteams, enke-
le niet-selectieteams en meisjesteams gediplo-
meerde trainers staan.’ Bij de uitreiking van 
de diploma’s was ook het nieuwe hoofd van 
de Jeugdopleiding, Harold Tjaden, aanwezig. 

Hij benoemde de gebeurtenis als een bijzonder moment 
voor de Jeugdopleiding van SVC’08. Een waarvan we de 
komende jaren nog veel profijt zullen hebben. 

KNVB opleiding
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Hoofdsponsor
Rederij Groen

Jeugdsponsor
Robert van der Zwan Makelaardij

Sponsor vrouwen en meiden
Grand Café Zarautz

Zilversponsors
Impressed
Eijgendaal & v. Romondt
Ellens & Lentze Notariskantoor
Esso Scheveningen
InTension health club Scheveningen
H.G. Huizenbeheer B.V.
El Sombrero
Boeg Nautic
De Rijk Magazijninrichting

Overige sponsors
Julie Holding B.V.
Aalsmeers Bloemenhuis
Adm.- en Belastingadviesbureau 
Overduin & Kreft
Meeuwisse Nederland B.V.
Autex Chemie D2
Strandpaviljoen Boonoonoonoos.nl
P.J. van Duijne
Baker Tilly Berk
Beltona
Rabobank Den Haag
Biezeman, autobedrijf
Café De Renbaan
TES Admin
UTS van der Geest verhuizingen
De Lens Optiek
De Scheveningse courant
Verhuisbedrijf N.J. v/d Pot & Zn
Verkeersschool de Ridder
L.J. den Dulk, Adm. Dienstverlening B.V.
Vliko BV
Heineken
Catch by Simonis
BRI Groep
Oryx Travel
Zuurmond Woninginrichting  
Schoonmaakbedrijf Keus
Stadhouder Electronica-Euronics
Cirk & Verhoog
Meesterbouw
Oma Toos

KBM BV.
Wim Mos Wonen
Vishandel Zoutenbier
Sauna Duinzigt
Albatros Hengelsport
Multivolt Elektrotechniek
ING Bank
Hosereel-products.com
Maaskant Shipyards BC
Howden Insurance Brokers Nederland B.V.
Pon Power
E.K. Elektronics
Kruijt, Woning en Projectstoffering
Local Sport Media
Scheveningse Vishandel Albatros
Johannes
Maritiem
Main Energie
Miroden Consultants B.V.
Kookstudio Wassenaar
Artisan Wines
VivereZ, Dienstverlening Wonen en Zorg
EVE Maatvoering
Hofstad Security
Villa Insulinde
Noordzee Beveiligingen
Sligro

Colofon:
Hoofdredactie: Emma Haasnoot
Fotografie:
Arnaud Roelofsz 
Vorm geving: mediaplantation.nl  
Drukwerk: Impresssed  
Aan deze gids werkten mee:  
Jaap Pronk, Hans Kulk, Arthur Levert, 
Aad Gankema, Bert Harmsen, Jaap 
Lolkema

Bestuur:
Voorzitter : Piet Overduin T: 070-3540474 - 06-55786549
Secretaris  : Arie Harteveld T: 070-3554230 - 06-44266005  

Penningmeester : Marien de Jong M: 06 30 60 77 38
Jeugdvoorzitter : Rob de Roo M: 06 50 28 11 69 

Selectiezaken : Robert Waterreus M: 06 48 06 63 09 
Voorzitter vrouwen & meiden : Emma Haasnoot M: 06 38 59 99 27

Bezoekadres:
Oostersportpark
Van Brienenlaan 15
2244 BL Wassenaar 
T: 070-3242422
E: secretaris@svc08

‘inspelen op  

de ontwikkeling van 

de speler op het veld, 

maar  

ook daarbuiten’

JEUGDTRAINERS  
BEHALEN KNVB DIPLOMA ADV IMPRESSED



Zwolsestraat 443
2587 VH Den Haag

Robert van der Zwan Makelaardij B.V.
Statenlaan 143 | 2582 GK  Den Haag | T: 070 358 86 80 

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

AAN-/VERKOOP • (VER)HUUR • TAXATIES • NIEUWBOUW • BEHEER • ADVISERING

… Al ruim 12,5 jaar 
uw Scheveningsche
makelaar!!…


