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Offshore, Guard & Support

Het tienjarig bestaan is natuurlijk dé gelegenheid 

om met de voorzitter terug te blikken.  

Op de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) in november zal Piet Overduin 

de voorzittershamer overdragen aan 

de  huidige voorzitter van de Jeugd

commissie Rob de Roo. 

Terugblikkend kijken wij als vereniging tevreden en trots 
terug op de afgelopen tien jaar. ‘Met elkaar is er een 
heleboel neergezet en er zijn leden binnen de vereniging 
die ook de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
nieuws vergaren hebben opgepakt. De website en de 
SVC’08-TV zijn daar voorbeelden van. Daar kun je mee 
voor de dag komen. In die tien jaar is SVC’08 van 700 
naar 950 leden gegroeid. Nu is er stabiliteit in het leden-
tal, terwijl er landelijk overal meer leden bij de sportbon-
den worden uitgeschreven’. 

DE VERENIGING DRAAIENDE HOUDEN
‘Er zijn veel vrijwilligers nodig om de vereniging draai-
ende te houden, die zijn er gelukkig. Geleidelijk aan 

worden de wat oudere bestuurs- en commis-
sieleden opgevolgd door jongere vrijwilligers. 
Een gezonde situatie’. 
Piet Overduin (62) gaat nog niet met pen-
sioen. Als mededirecteur van administra-
tie- en belastingadviesbureau van Overduin 
& Kreft BV vindt hij het werk nog te leuk 
om te stoppen. ‘Maar ik wil wel wat meer 
op vakantie en meer aan hobby’s gaan doen 
zoals hardlopen. Het bedrijf is trouwens pas 

verhuisd naar een locatie bij de haven aan de Kranen-
burgweg, een mooie plek’. 
Over het voorzitterschap: ‘Als voorzitter heb je steun en 
vertrouwen nodig van je medebestuursleden en van het 
thuisfront. Dat heb ik van alle kanten ondervonden. Je 
doet het met z’n allen. Dat voelt goed voor de vereni-
ging.’. 

BINDING
‘Plezierig is ook dat SVC’08 een vereniging is gebleven 
en geen club is geworden. Die binding is van levensbe-
lang voor een vereniging als de onze’.

‘Je doet het met z’n allen!’

‘SVC’08

is

een vereniging 

gebleven’
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HET NIEUWE TRAINERS-
DUO BIJ SVC’08

Dit seizoen staan er nieuwe trainers voor de groep 
van de selectie. Robin den Dulk (30) is van de 
jeugd doorgeschoven naar de seniorenselectie en 
Jeffrey Frijters (37) komt van CKC uit de regio 
Rotterdam. Robin is als voetballer actief geweest 
bij JAC en SVC’08 en de laatste jaren dus als jeugd
trainer, met als hoogtepunt het laten 
debuteren van drie spelers uit JO19 in 
het eerste. Jeffrey heeft o.a. gevoetbald 
bij RBC, Kloetinge, Baronie, Smitshoek 
en Deltasport. Als trainer is hij actief 
geweest bij Steenbergen en Groot Am
mers A1, Laakkwartier (vier seizoenen) 
en CKC. 

De werkverdeling voor het nieuwe seizoen is duidelijk. 
Jeffrey is als hoofdtrainer verantwoordelijk voor de 
opstellingen en selectie en Robin adviseert en assisteert. 
Jeffrey Frijters: ‘Als nieuwe trainer is het natuurlijk ide-
aal om een trainer als Robin naast je te hebben. Hij kent 
de club en de spelers goed. Een jonge trainer waarmee je 

kunt sparren’.

Het vertrek van Michael de Niet en Jerry Plat 
zien ze wel als een gemis maar beiden den-
ken met de huidige groep – aangevuld met 
een aantal nieuwe spelers - wel een balans te 
hebben. ‘Ik verwacht in eerste instantie dat 
we een hechte groep gaan worden. Daar ligt 
de balans, dus verwacht hier ook commit-
ment van de groep. We streven er uiteraard 

naar om te promoveren. Of dat reëel is, weet 
je pas na een aantal wedstrijden in de com-
petitie. Natuurlijk hebben we een kwalitatief 
ervaren groep met veel potentie. Maar dat zal 
bij meer ploegen zo zijn’. Robin: ‘Deze groep 
is sterk genoeg om het vertrek op te vangen. 
Neem daarbij de komst van Michael Ros, de 
terugkeer van Stephen de Ruiter en de andere 
nieuwkomers, dan heb je een groep staan die 
een heel hoog niveau kan halen’. 

Vorig seizoen kreeg vooral de jeugd een 
kans om door te breken en die hebben ze 
met beide handen aangegrepen. Zullen we 
deze jongens regelmatig terugzien in de basisopstelling? 
Robin: ‘Van de jongens die afgelopen jaren gedebuteerd 
hebben, verwacht ik veel. Met name de ontwikkeling 
van Thomas Hughes is veelbelovend. Het zou mooi zijn 
als jeugd de aansluiting vindt bij het eerste, maar ze 
moeten daar zelf keihard voor werken’. Jeffrey: ‘Ik heb 
ook wel de verwachting dat er regelmatig jonge spelers 
in de basis staan. Neemt niet weg dat ze het wel moeten 
verdienen en zich door moeten ontwikkelen. De concur-
rentie is groot en ik sta er verder blanco in. Het is voor 
mij uiteindelijk de taak om de beste combinatie op dat 
moment neer te zetten’.   

Gaat SVC’08 anders voetballen dan voorheen, 
counterend, dwingend of opportunistisch? 
Jeffrey: ‘Ik heb niet op de voet gevolgd hoe 
SVC’08 de laatste jaren heeft gespeeld, maar 
deze groep heeft genoeg ervaring om diverse 
systemen te spelen’.  

Nieuw zijn ook de twee kunstgrasvelden en 
de lichtinstallatie. Jeffrey: ‘Ik ben geen voor-
stander van kunstgrasvelden, maar deze spe-
lers op een enkeling na, weten niet anders. 
Dat er nu nieuwe velden liggen is fantastisch. 
De oude velden waren moeilijk bespeelbaar 
dus dit is uiteraard een groot pluspunt.’ Ro-

bin: ‘De mat ligt er geweldig bij en voelt goed. Bovendien 
is het goed dat we nu eindelijk een goed kunstgrasveld 
hebben bij SVC’08. Mits de kwaliteit goed is, ben ik een 
voorstander van kunstgras’. 

Jeffrey heeft met senioren al enkele jaren ervaring. Ro-
bin: ’Ik wil ervaring opdoen als trainer van een senioren-
selectie, met alles wat daarbij komt kijken. Ik verwacht 
daarbij veel te leren van ervaren trainers om me heen en 
kijk zodoende uit naar de samenwerking met Jeffrey’.

‘Ik verwacht in 

eerste instantie dat 

we een hechte groep 

gaan worden. Daar 

ligt de balans’

Jeffrey Frijters

Frijters & Den Dulk

Jeffrey Frijters(linksboven) en Robin den Dulk

‘Ik verwacht veel 

van de spelers die 

het vorig seizoen hun 

debuut maakten.’

Robin den Dulk



Onze mooie vereniging heeft inmiddels bijna 1.000 

leden, meer dan 40 donateurs en ongeveer 250 

‘vrienden van SVC’08’. De druk bezochte  website, 

www.svc08.nl is modern uitgevoerd en geeft 

 leden, wedstrijd en andere verenigingsinfor

matie.

Professionele vrijwilligers verzorgen TV-beelden van 
wedstrijden en gebeurtenissen binnen de vereniging. 
Deze beelden zijn onder meer te vinden op de website 
van de club.

Per weekend komen meer dan duizend bezoekers naar 
ons prachtige complex aan de Van Brienenlaan. Ook op 
doordeweekse dagen is het druk door trainingen, oefen-
wedstrijden en overige clubactiviteiten.
Voor dit alles beschikt de vereniging over ruim 110 vrij-
willigers, zodat alles vlekkeloos kan verlopen.

Bij het sponsoren van een vereniging komt vaak meer 
kijken dan klantenwerving of productintroductie. Bij 
veel sponsors is betrokkenheid en liefde voor de vereni-
ging een belangrijke drijfveer.

De vereniging krijgt geen subsidie voor haar sociale en 
maatschappelijke functie. Alle inkomsten moeten komen 

uit contributies, donaties, omzet uit de bar, verhuur 
 accommodatie en sponsering. Het bestuur wil de con-
tributie op een aanvaardbaar niveau houden. Daarom 
wordt sponsoring steeds belangrijker.

De sponsorcommissie van SVC’08 wil het aantal sponsors 
uitbreiden en de contacten tussen sponsors verbeteren. 
Bij thuiswedstrijden wordt de wedstrijdbal gekoppeld 
aan een sponsor. Naamsvermelding op borden en vlag-
gen langs de velden, vermelding op diverse schermen 
 tonen ook de betrokkenheid van onze sponsors.  
In januari is het traditionele trainingskamp van de 
 selectie in een warm oord. Daarbij is een aantal sponsors 
aanwezig en betrokken.

Sponsors zijn niet meer weg te denken. Zij voetballen 
veelal niet, maar maken het anderen mogelijk hun sport 
te beoefenen en deel uit te maken van onze prachtige 
warme familievereniging SVC’08.

SPONSORS ZIJN NIET
MEER WEG TE DENKEN

Rob van Hoogdalem
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EIJGENDAAL & VAN ROMONDT
ASSURANTIËN PENSIOENEN HYPOTHEKEN

WWW.ZARAUTZ.NL

Dr. Lelykade 22(unit 12)
2583 CM Den Haag
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Zaterdag 2e klasse C

BERKEL 
DSO
DOCOS
HVC’10
RCL
SVC’08
SOCCER BOYS
SPORTCLUB MONSTER
TAVV
UVS
VELO
VALKEN’68
VOORSCHOTEN`97
TE WERVE

BALSPONSOR 2018
29-09 SVC’08 – TAVV EVE MAATVOERING
13-10 SVC’08 – VALKEN ’68 CAFE DE RENBAAN
27-10 SVC’08 –SOCCER BOYS  REDERIJ GROEN
17-11 SVC’08 – TE WERVE  ROBERT VAN DER ZWAN  

MAKELAARS
24-11 SVC’08 – RCL SCHOONMAAKBEDRIJF KEUS
08-12 SVC’08 – DOCOS ELLENS & LENTZE

BALSPONSOR 2019
26-01 SVC’08 – VELO BOEG NAUTIC
09-02 SVC’08 – VOORSCHOTEN ’79 ESSO SCHEVENINGEN
09-03 SVC’08 – HVC’10 VAN DER POT VERHUIZINGEN
23-03 SVC’08 – BERKEL EIJGENDAAL & VAN ROMONDT
06-04 SVC’08 – DSO DE RIJK MAGAZIJNINRICHTING BV.
20-04 SVC’08 – UVS HG HUIZENBEHEER
18-05 SVC’08 – SPORTCLUB MONSTER ZUURMOND WONINGINRICHTING

BUSSPONSOREN 2018 DATUM TEGENSTANDER
REDERIJ GROEN 06-10 MONSTER
VIVEREZ 20-10 HVC’10
BUSSPONSOREN 2019 DATUM TEGENSTANDER
EVE MAATVOERING 19-01 BERKEL
ELLENS & LENTZE 16-02 TAVV
DE RIJK MAGAZIJNINRICHTING 16-03 SOCCER BOYS
BOEG NAUTIC 11-05 RCL

Na de zevende plaats in het afgelopen seizoen zal SVC’08 ook 
dit jaar weer uitkomen in de 2e klasse C. Naast de clubs die we 
door de jaren heen regelmatig zijn tegengekomen zullen we 
ook een aantal nieuwe gezichten zien.

Naast promovendi Die Haghe (kampioen) en Honselersdijk (nacom-
petitie) zien we vanwege degradatie dit jaar Lugdunum, Nieuwkoop 
en Reeuwijk ook niet meer terug. Dus nieuw bloed in de 2e klasse 
C. Opmerkelijk is de komst van Berkel waar oud JAC-speler Jan 
van der Lugt trainer is. Zij speelden vorig jaar in de andere 2e 
klasse en bereikte daar de nacompetitie. Logischer was de komst 
van Vitesse Delft geweest dat nu in de “Rotterdamse poule” is 
geplaatst. Uit de 3e klasse komen de twee kampioenen Sportclub 
Monster en Soccer Boys over, samen met VELO dat via de nacom-
petitie promoveerde. De laatste nieuwkomer is Te Werve dat via de 
nacompetitie degradeerde uit de 1e klasse.

Als we de samenstelling bekijken van de 2e klasse C verwacht ik 
dat deze sterker is dan vorig seizoen en dat de onderlinge verschil-
len weer heel erg klein zullen zijn. Afgelopen seizoen hebben we 
kunnen ervaren hoe onberekenbaar deze afdeling is. Lugdunum 
dat na acht wedstrijden met 22 punten ongeslagen de eerste 
periode pakte degradeerde uiteindelijk. Het zal voor SVC’08 zaak 
zijn om eerst de streep van dertig punten te halen, alles daar boven 
is bonus en kan wellicht tot een mooi resultaat leiden.

Gemakkelijk wordt het dus ook dit jaar niet. UVS, HVC’10, 
 Valken’68, Voorschoten’97 en Te Werve hebben zich allemaal zicht-
baar versterkt. Van deze ploegen mag men dus sowieso verwach-
ten dat zij kampioensplannen hebben. Daarnaast hebben we vorig 
jaar ervaren dat een promovendus voor verrassingen kan zorgen 
en VELO kan nu weleens een ‘dark horse’ zijn.  
 
Voor SVC’08 zijn Berkel, VELO en Te Werve clubs waar zij nooit 
eerder in competitieverband tegen speelden. Verder zit de compe-
titie vol met oude bekenden en zal het ongetwijfeld in het Westland 
weer moeilijk punten pakken zijn voor SVC’08. Net als voor iedere 
club zal het ook voor SVC’08 zaak zijn om goed uit de startblokken 
te komen. De 0-1 winst in de eerste competitiewedstrijd tegen 
Voorschoten’97, waar SVC’08 het traditioneel lastig heeft, was een 
mooie start!

Om in deze competitie een voorspelling te doen over het kampi-
oenschap is wel heel moeilijk. Natuurlijk ligt het voor de hand om 
Te Werve te tippen. Maar er is een flink aantal clubs die gezien hun 
‘aankoopbeleid’ duidelijk voor de prijzen gaan. En nogmaals, de 
verschillen zijn dermate klein dat bij wind tegen je als kampioens-
kandidaat zo maar tegen degradatie zal moeten vechten. 
Hopelijk blijft dat lot SVC’08 beschoren.

Jaap Lolkema

Einde seizoen op een dinsdagavond staat Leo van 

Teijlingen er wat ongemakkelijk bij. Een interview, 

dat is een beetje de omgekeerde wereld. De setting 

is eigenlijk compleet anders dan wat hij had ver

wacht. Pim Markering staat achter de camera en 

Maikel Verbree staat naast Leo op de tribuneplek 

waar urenlang opnames zijn gemaakt voor SVC’08 

TV.

Leo, 10 jaar SVC’08 TV heeft altijd positieve reac
ties opgeleverd? Leo: ‘Ja, toch wel! Een enkele keer 
met een schopje op het veld dat we dan in beeld bren-
gen, dat daar dan een trainer van de tegenpartij daar op 
reageert en dat niet echt leuk vindt.’

Leo, hoeveel tijd stop je per week in SVC’08 TV? 
Leo: ‘We zijn zo’n kwartier voor en na de wedstrijd bezig 
met de camera’s en dat zijn er 3 of soms zelfs 5. Als je al 
dat materiaal moet bekijken om tot een samenvating per 
helft van 7 minuten te komen en de inter-
views, nou, dan ben je heel wat uurtjes zoet.’

De rolverdeling is in 10 jaar wel veranderd. 
Leo en Pim hebben zelfs van rol gewisseld. 
Pim staat tegenwoordig professioneel op straat 
te interviewen en is op de radio te horen, Leo 
zit tegenwoordig te monteren. Maikel Verbree 
doet tegenwoordig naast het camerawerk van 
de thuiswedstrijden ook de uitwedstrijden. 
Intussen werken Leo en Maikel ook met meerdere came-
ra‘s uit verschillende hoeken.

Interviewen of monteren? Leo: ‘Allebei leuk alleen 
van het monteren krijg je soms wel een sik hahaha!’
Anekdotes zijn er na 10 jaar SVC’08 TV genoeg maar 
Leo blijf opvallend mild in de antwoorden. Het gaat hem 

duidelijk niet om een spraakmakend item waarbij hij 
iemand een veeg uit de pan geeft. De continuïteit van 
SVC’08 TV staat voorop. Door de jaren heen verschenen 
trainers en spelers graag voor de camera. Leo wil dat 
graag zo houden.

Bijzonder was volgens Leo, Pim en Maikel de laatste 
uitwedstrijd op 14 mei 2016 bij SEV. Promotie naar de 
eerste klasse een verassend feit in een scenario dat zelfs 
een Hollywoodfilm doet verbleken. Cameraman Maikel 

weet dan ook niet meer hoe hij het allemaal 
op beeld heeft gekregen. Hij weet zeker dat 
hij het beeldmateriaal heeft geschoten maar 
hoe hij dat deed? Geen idee, het was allemaal 
ineens zo intens!

Na het interview gaan Leo en Pim nog even 
zitten om ouwe digitale koeien uit de sloot te 
halen. Wat begon met een ideetje om een ju-
bileum DVD-tje in elkaar te zetten is uitgelo-

pen op een rijk gevuld beeldarchief van SVC’08 TV. Naast 
wedstrijdverslagen zijn er diverse afleveringen gemaakt 
van SVC Boulevard waarbij we sidekick Hans van de Pot 
niet mogen vergeten te vermelden. Uiteraard is dit een 
korte weergave van het gesprek met een bevlogen groep 
vrijwilligers. Waar komt de lange versie van dit interview 
beter tot zijn recht dan op hun eigen YouTube kanaal.

‘Pim kon je  

regelmatig achter de 

camera opvegen van 

het lachen!’
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LANGDURIG
EN DUURZAAM

Stichting Oostersportpark, wat is dat eigenlijk? 
Voorzitter Arjan Den Dulk legt het even uit: De Alge-
mene Leden Vergadering van SVC’08 heeft op 22 mei 
2009 besloten om een stichting op te richten die de 
vereniging ontlastte bij de realisering van het nieuwe 
clubgebouw en bij het zakelijk beheer van het nieuwe 
sportcomplex. De Stichting Oostersportpark is opgericht 
op 12 juni 2009. Het doel van de Stichting is het gelegen-
heid bieden tot actieve sportbeoefening, het bevorderen 
van sportbeoefening en het ondersteunen van gebruikers 
van het sportcomplex.

Halfverwege 2009 is de gebruikersovereenkomst tussen 
de club en de stichting gesloten. Deze overeenkomst 
geldt voor een periode van 11 jaar. Het betreft geen ex-
clusief gebruik van het complex. Dit houdt in, dat naast 
het gebruik van SVC’08, een school, een kinderopvang 
en een fysiotherapiepraktijk gebruikers zijn. Het is een 

belangrijke taak van de Stichting om zorg te dragen, dat 
het gebruik in goede banen wordt geleid.

De Stichting was ten tijde van de bouw van het clubge-
bouw van SVC’08 de opdrachtgever naar de aannemers. 
Zij heeft bouw-/aannemingsovereenkomsten afgesloten 
binnen het beschikbaar gestelde budget van de Gemeen-
te Den Haag. 

Wat is er gebeurd na oplevering van ons clubhuis?
De afgelopen jaren heeft de stichting een goed beeld ge-
kregen aangaande de beheerkosten van het Oostersport-
park. Zo zijn de kosten van gas- en elektriciteitsverbruik, 
de veldhuur etc. ‘voorspelbaar’ geworden. De Meerjaren 
Onderhouds Planning (MOP) is opgesteld voor een peri-
ode van 15 jaar. Na oplevering van het clubgebouw was 
er sprake van garanties maar die zijn intussen verlopen. 
Veel van het onderhoud komt nu dus ten laste van de 

stichting. In de afgelopen jaren is geprobeerd om het 
clubhuis in ‘nieuwstaat’ te houden. Zo is er veel schilder-
werk uitgevoerd en vindt er regelmatig onderhoud plaats 
aan elektrische- en overige installaties. Aan het begin 
van het seizoen 2015-2016 zijn er overeenkomsten afge-
sloten met een looptijd van 6 seizoenen. Kort gezegd: de 
Stichting heeft zich de taak gesteld om een zeer lang-
durig gebruik van de accommodatie in de huidige vorm 
mogelijk te maken.

Hoeveel potjes gaat zo’n kunstgrasveld nou eigen
lijk mee? 10 jaar keer gemiddeld 30 à 35 wedstrijd-
dagen per jaar keer gemiddeld 3 à 4 wedstrijden per 
wedstrijddag, minstens 1000 officiele wedstrijden plus 
vriendschappelijke wedstrijden plus 4 dagen in de week 
trainingen.

Dat is best een zware belasting en schoolsport 
wat, doet dat met het terrein? We hebben daar nu 
enkele jaren ervaring mee en we zijn tevreden over hoe 
de scholen daarmee omgaan. Fijn dus dat we net twee 
 nieuwe kunstgrasvelden hebben. Misschien ook belang-
rijk te vermelden dat op onze nieuwe velden kurk ligt 
voor de demping en geen rubberkorrels. De verwachte 
levensduur van deze kunstgrasvelden is ongeveer 10 
jaar. We kunnen dus weer even vooruit.

Zo’n kunstgrasveld wat kost dat nou? De velden 
worden aangelegd door de Gemeente Den Haag. De 
stichting huurt de velden. Wij zijn niet op de hoogte ge-
bracht wat de kosten zijn van een kunstgrasveld.

Arjan, als je alle updates achter elkaar zet is het 
Oostersportpark echt verbeterd hè? Zeker we-
ten, door het gebruik van LED-verlichting hopen we 
ons steentje bij te dragen aan de verduurzaming en 
het is voordeliger in gebruik. Tel daar bij op de nieuwe 
kunstgrasvelden en wij kunnen fris de toekomst in. We 
hebben uit veiligheidsoverwegingen een hoger net laten 
spannen voor de speeltuin zodat de kans dat een ver-
dwaalde bal iemand per ongeluk raakt zo klein mogelijk 
is. Er worden bankjes geplaatst en de paden rondom de 
velden zijn onder handen genomen. We zijn ook blij met 
onze vrijwilligers die tijdens en na het seizoen onder-
houd plegen aan het sportpark, zoals het doen van schil-
derwerk en kleine reparaties. Zoals het Oostersportpark 
er nu bij ligt daar zijn we trots op als Stichting! De leden 
van SVC’08 kunnen komende seizoenen op een prettige 
en veilige manier hun sport uitoefenen.

De dugouts op veld 1, zijn die daar alleen voor 
de selectie? Nee hoor, daar mag uiteraard ieder team 
plaatsnemen die op het veld speelt.

Stichting Oostersportpark

ONZE NIEUWE 
BUURMAN
Iedere bezoeker van ons complex zal het nieuwe gebouw 
van de Amerikaanse ambassade zijn opgevallen. De 
Amerikaanse ambassade verrees aan de Benoordenhout-
seweg. Voor de Haagse binnenstad een zegen, een ramp 
echter voor voetbalvereniging JAC en in mindere mate 
voor SV’35. Beide bespelers van het Oostersportpark. 
JAC moest op zoek naar een ander onderkomen en dat 
wilde niet lukken. Dit leidde ruim 10 jaar geleden tot ge-
sprekken tussen SV’35 en JAC. Mede door stevige steun 
van de gemeente Den Haag werd per 1 juli 2008 besloten 
tot fusie tussen beide verenigingen. SVC’08 was geboren! 
Binnen de Haagse voetbalwereld geldt dit samengaan als 
voorbeeld van een geslaagde fusie! Dit alles dank zij de 
kracht van beide besturen en de vrijwilligers van betrok-
ken verenigingen. Velen van hen zijn nu nog binnen 
SVC’08 actief.

Zonder de komst van de Amerikaanse ambassade zou de 
geschiedenis wellicht heel anders zijn gelopen. SVC’08 is 
daardoor onlosmakelijk verbonden met haar buurman.
Helaas is de achterzijde van een gebouw meestal niet de 
fraaiste kant. Een hoge muur scheidt ons complex van 
het stuk Amerikaans grondgebied. Van de toegezegde 
rij bomen is voorlopig niets terecht gekomen. En hoe de 
samenwerking in de toekomst zal zijn, weten we niet. 
Als de ballen van veld 3 over de muur vliegen, kun-
nen we niet even over de uur klimmen. Het gebouw 
van de ambassade is omgeven door camera’s waardoor 
overklimmers snel in de gaten zullen lopen. De toe-
gangswegen zijn aangepast en afgelopen jaar heeft de 
gemeente Wassenaar de Waalsdorperlaan en Buurtweg 
geheel opgeknapt. Het ziet er allemaal netjes uit. Hoe het 
echt gaat worden, ervaren we pas als er in de toekomst 
internationale ontwikkelingen komen waarbij de Ver-
enigde Staten betrokken zijn. De Waalsdorperlaan kan 
bij demonstraties of bij een crisis afgesloten worden. Ons 
complex wordt dan moeilijker bereikbaar.

Gelukkig heerst er nu rust. Laten we hopen dat dit zo 
blijft en daarom kunnen we stiekem trots zijn dat onze 
velden grenzen aan het grondgebied van een wereld-
macht. Ik denk dat we daarin in de hele wereld uniek 
zijn.

Voor deze column is gebruik gemaakt van  
de website ‘Haagse Voetbalhistorie’.
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Achterste rij van links naar rechts: Peter van Dissel, Hans van Zaanen, Marco Vredenbregt, Youssef Massaoudi, Dave Lejewaan, Evert van der Laan de Vries, Stephen de 
Ruiter, Clay Hoekstra, Michael Ros, Jeffrey van der Meer, Deniz Sahin, Baris Sahin, Carrel Pronk, Cees Hofland
Derde rij van links naar rechts: Maurice Oosterbaan, Folkert Moll, Geerten Kloppenburg, Youri Turfboer, Joshua Vink, Glenn Verburg, Davey Oort, Joey Vos, Ruben Elbersen,
David Ilunga, Shobib Kabir, Bradley Vink, Tim Turfboer, Gio Ophuysen, Ger Mooiman

Tweede rij van links naar rechts: Teun Mooijman, Alain van den Eijden, Colin de Ruiter, Romano Spaans, Ferry van der Plas, Frans Tetteroo, Fabian Toet, Pepijn Knoester, 
Justin Penders, Liam de Ruiter, Mo Taib, Jan van der Meer.
Voorste rij van links naar rechts: Jack Uzgu, Michael Oosterbaan, Robin den Dulk, Jeffrey Frijters, Henk Groen, Leenderd Rog, Ton Pille, Jesse van Houdt, Thomas Hughes
 Niet op de foto:
Maarten Spaans, Richard Tetteroo, Jeffrey Ros, Dylan Plug, Patrick Bos, Jessy Vermeer, Rijn de Jong, Pim Markering, Rowdy Max, Mike Spits, Furkan Sonmez



Op de slotdag van seizoen 2017  2018 mocht Ron 

van Baaren als vrijwilliger van seizoen 2017  2018 

de nieuwe ambassadeur voor komend seizoen 

 bekendmaken. De motivatie van Ron: ‘de Vrijwil

liger van het Jaar die ik heb gekozen doet al heel 

lang heel veel voor de club.’

TEVEEL OM OP TE NOEMEN
‘Tien seizoenen lid activiteitencommissie (o.a. Nieuw-
jaarsdag, slotdag, feestcafe’s) en hoofdleider voorjaars-
kamp. Bovendien voorziet hij al tien seizoenen de 
website van inhoud en is hij nu ook lid Webteam. Hij 
ondersteunt bij het internationaal jeugdtoernooi en doet 
regelmatig een bardienstje. Ook helpt hij dit 
seizoen bij de totstandkoming van de presen-
tatiegids. En ik weet dat ik nog veel dingen 
vergeet, zoals allerlei andere organisatorische 
zaken ‘achter de schermen’ voor zowel jeugd 
als selectie. Vanaf het begin af aan al lid, dus 
je kunt hem echt ‘een kind van de club’ noe-
men: Marco Vredenbregt.’

A HELL OF A JOB
‘De mooiste activiteiten blijven toch wel het 
Voorjaarskamp en de internationale toernooi-
en. Beide activiteiten zijn ‘a hell of a job’ om te organise-
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VRIJWILLIGER
VAN HET JAAR

ren en in goede banen te leiden. Maar de nooit meer te 
vergeten herinneringen die daarmee gepaard gaan en de 
waardering vanuit kinderen en ouders maken alle bloed, 
zweet en tranen die je er in stopt meer dan goed!’ aldus 
Marco.

STAPJE TERUG
Komend seizoen gaat hij het iets rustiger aan 
doen, vooral omdat hij gaat werken en weer 
studeren. ‘En dat naast het hoofdtrainerschap 
bij de JO17, waar veel tijd in zal gaan zitten’ 
geeft hij aan. ‘Maar ik blijf zeker nog genoeg 
doen!’ 
Wij wensen hem heel veel succes met alle 
activiteiten en inspanningen!

‘De waardering  

die je krijgt  

maakt alle bloed, 

zweet en tranen  

meer dan goed!’

Marco
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VOORJAARS-
EN ZOMERKAMP

SVC’08 is méér dan voetbal alleen. Ook 

bij de jeugd. Toen SV’35 en JAC in de 

zomer van 2008 één werden, besloot men 

om beide jeugdkampen ‘gewoon’ mee te 

nemen. De kampen werden omgedoopt 

tot ‘Voorjaarskamp’ en ‘Zomerkamp’. 

Een fantastische zet, blijkt nu tien jaar 

later.

TWEE MAAR TOCH ÉÉN
Hoewel beide kampen beschikken over hun 
eigen organisatie en activiteiten, hebben 
beide één doel: de jeugdleden van SVC’08 
een memorabele tijd bezorgen. Dat zowel 
het Voorjaarskamp als het Zomerkamp hierin 
slaagt, blijkt wel uit het feit dat elk jaar weer 
meer kinderen mee willen. Grootste verschil 
tussen beide kampen is locatie en duur; waar 
de jeugdleden tijdens het Voorjaarskamp drie 
dagen op het Oostersportpark logeren, trek-
ken zij er tijdens het Zomerkamp een week 
op uit naar plaatsen als Mariahout, Westel-
beers en Schaijk. Het Voorjaarskamp wordt 
dan ook wel gezien als een ‘opwarmer’ voor 
het ‘grote’ kamp. 

‘De jeugdkampen 

zijn inmiddels  

zowel binnen als 

buiten  

de vereniging  

een begrip.’

Jeugdactiviteiten

GEWELDIGE GROEI
In de afgelopen tien jaar zijn beide jeugdkampen ‘vol-
wassen’ geworden. Voor beide kampen staat er een soli-
de groep begeleiders, die zich geheel vrijwillig inzetten. 
De echte groei vind je terug in de deelnemersaantallen; 
waar het Voorjaarskamp begon met 37 kinderen, is het 
aantal deelnemers nu ruim verdubbeld. Hetzelfde geldt 
voor het Zomerkamp. In 2013 vertrokken er 31 kinde-
ren naar kamplocatie de Roerdomp. Afgelopen editie zat 
kamplocatie de Strohalm met 46 kinderen zo vol dat er 
buiten extra tenten zijn opgezet. 

EEN BEGRIP
De jeugdkampen zijn inmiddels zowel binnen als buiten 
de vereniging een begrip. Deelnemers kijken vaak al lang 
tevoren uit naar deze activiteiten, waarbij zij de vereni-
ging en hun team- en leeftijdsgenoten ook buiten de 
voetbalactiviteiten om leren kennen. 
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IEDEREEN
WIL DE NIEUWE

LIEKE MARTENS ZIJN
Op een ‘gewone’ vrijdagavond ergens in juni 

kwam de Vrouwen en Meisjesvoetbalcommissie 

bijeen bij hoofdsponsor Zarautz. Het gesprekson

derwerp? Het verloop van het afgelopen seizoen. 

En heel stiekem blikten we natuurlijk ook al een 

beetje vooruit. Want een winter of zomerstop be

staat niet voor commissieleden en er wordt con

stant gewerkt aan het behalen van een volgende 

mijlpaal.

DE MIJLPALEN VAN HET SEIZOEN 2017-2018
Afgelopen seizoen stond in het teken van nieuwe begin-
selen. Een nieuwe commissie, voor sommige meisjes een 
nieuwe stap naar groot veld en natuurlijk een nieuwe 
hoofdsponsor. En wat liepen de meisjes en vrouwen er 
dit seizoen netjes bij in hun Liona tenues, gesponsord 
door Zarautz. Zoals elk jaar was de meisjestak weer 
gegroeid en lieten de JO9-6M, MO11-1 en MO13-1 hun 
talenten zien op en buiten het veld. Zo werd de MO13-1 
de eerste seizoenshelft kampioen, stevende de MO11-
1 af op de top en vierde de JO9-6M zowel de grote als 
kleine successen. Zoals het hoort.

Maar ook buiten het veld beschikken de meisjes over de 
nodige talenten. Zo haalden zij tijdens de slotdag, samen 
met de Vrouwen van SVC’08, wel € 910,- op voor 
Favela United. Favela United is een goededoelenorgani-

Vrouwen & meiden

satie die voetbal inzet om jongeren samen te 
brengen in de sloppenwijken van Mozambi-
que. Met het ingezamelde bedrag kon SVC’08 
team ‘Health’ sponsoren tijdens de Inclusive 
World Cup, hun alternatieve antwoord op het 
WK.

Ook werd het seizoen tijdens de slotdag af-
gesloten met een voetbalclinic van niemand 
minder dan Bo Vink, Julia Kagie, Kayra Nelemans, Lisa 
Guijt en Lizzy Mastemakers van Jong ADO Vrouwen. Zij 
lieten de meisjes zien hoe ver ze het kunnen schoppen, 

want uiteindelijk willen we allemaal de nieuwe Lieke 
Martens zijn.

EEN VOORUITBLIK OP KOMEND SEIZOEN
Een JO9-5M, JO10-6M, MO13-1, MO15-1, Vrouwen 1 
en Vrouwen 2 staan aan de start van weer een nieuw 
seizoen. Zoveel meisjesteams? Ja, zoveel meisjesteams. 
Ook dit seizoen komt er weer een meisjesteam bij op de 
velden van SVC’08. De oplettende kijker zal op maan-
dag- en woensdagavond op veld 3 en 4 alleen maar 
meisjesteams zien. Inmiddels zijn er ruim 75 meisjes en 
vrouwen ingeschreven en wordt de staf voor deze teams 
ook steeds groter. Vrijwilligers spelen hier een belangrij-

ke rol in, want elk jaar is het weer een uitda-
ging om nieuwe trainers en leiders te vinden.

De club, de ouders, de supporters, de speel-
sters, maar vooral de vele vrijwilligers en 
sponsoren hebben ervoor gezorgd dat de 
meisjesvoetbaltak van SVC’08 de afgelopen 
10 jaar zo is gegroeid. En hoewel de eerste 
wedstrijden nog gespeeld moeten worden, 
kijken wij nu alweer uit naar volgend sei-

zoen. Waar zullen we dan staan? Of misschien een nog 
spannender vraagstuk: waar zal het meisjesvoetbal op 
SVC’08 over nog eens 10 jaar zijn?

‘een uitdaging  

om nieuwe trainers 

en leiders  

te vinden.’



P A G I N A 

21
P A G I N A 

20

Strandpaviljoen Boonoonoonoos
Strandweg Scheveningen (thv Keizerstraat)
T: 070-3524848 | E: info@boonoonoonoos.nl

Kranenburgweg 140 
2583 ER  Den Haag

Postbus 17157 
2502 CD Den Haag

T : 070 - 3 50 35 99
F : 070 - 3 51 29 32

E : info@overduinkreft.nl

www.overduinkreft.nl

Welke spelersgroep had in jouw beleving de mees
te potentie? Jaap Lolkema, vice-voorziter: ‘Het is niet 
altijd zo dat de individuele kwaliteiten van de spelers 
garant staan voor een goed elftal. Het moet allemaal net 
passen en dat was in het kampioensjaar jaar zo. Een jaar 
later bleek dat helaas niet genoeg voor de eerste klasse.’

Kan je een SVC’08 goal noemen die je nooit meer 
vergeet? ‘Door de jaren heen heb ik veel mooie doel-
punten gezien. Stephen de Ruiter uit bij Monster seizoen 
2012-2013 dat was een mooie. We hadden die wedstrijd 
helemaal niets in te brengen maar Monster kwam niet 
tot scoren. Stephen schoot na een minuut of tien bij een 
van de weinige aanvallen van SVC’08 de bal van zo’n 
vijfentwintig meter in de kruising. 0-1 Winst!’

Welke trainer deed het in jouw ogen het beste? 
Jaap: ‘De waarde van een trainer gaat verder dan het re-
sultaat van wedstrijd die de supporters op zaterdag zien. 
Ik kan alleen zeggen dat het type voetbal dat we onder 
John de Letter speelde mij het meest aansprak.’

Wie van de spelers die uit eigen jeugd het eerste 
haalden is je het meest opgevallen? Jaap: ‘Door de 
bank genomen zie je in de jeugd al welke spelers de 
potentie hebben om in het eerste te spelen en bij de 
gebroeders de Ruiter, Jeffrey van der Meer en Jerry Plat 

was dat niet moeilijk te voorspellen. Bij Fabian Toet was 
dat toch een ander verhaal. Dat hij de technische kwa-
liteiten heeft wist ik wel omdat ik hem van jongs af aan 
in zo’n beetje alle jeugdelftallen heb zien spelen. Bij zijn 
overgang naar de senioren was het gat aanvankelijk te 
groot. Hij heeft het geduld opgebracht om zich via het 
tweede elftal verder te ontwikkelen. Afgelopen seizoen 
heeft hij aangetoond het hogere niveau wel aan te kun-
nen. Hij heeft een uitstekend jaar achter de rug en er zit 
volgens mij nog veel meer rek in.’ 

Als die er in was gegaan dan was het allemaal an
ders gelopen!? Jaap: ‘Eén gemiste kans is denk ik nooit 
bepalend voor een heel seizoen maar als ik terug denk 
aan de blessuretijd van de laatste competitiewedstrijd in 
seizoen 2013-2014 tussen SVC’08 – TAVV dan baal ik 
opnieuw. Thijs van der Meulen schoot uit een scrimmage 
de bal via de paal in de handen van keeper. Die knalde 
de bal direct naar voren waar Joris van Harmelen onder 

de stuiterende bal doorliep en de bal via de lat voor een 
TAVV speler viel die 3-4 scoorde. Hierdoor ging TAVV 
nacompetitie spelen en SVC’08 niet.’

Welke uitwedstrijd is altijd een dag om naar uit te 
kijken? ‘Dan springen de wedstrijden tegen RCL en Val-
ken’68 er wel uit wat mij betreft. Ongeacht het resultaat 
altijd gezellig in de bestuurskamer, meelevend publiek 
langs de lijn in een goede voetbalsfeer. En niet onbelang-
rijk: Meestal goede resultaten voor SVC’08.’

Jouw lustrumelftal van SVC’08?  
In het doel : Lennart van Steenbergen.  
Achterin :  Nicolas Sacré, Angelo Ravensbergen,  

Thijs van de Meulen en Jeffrey van de 
Meer. 

Middenveld :  Kevin Boer, Jerry Plat, Hans van Duijven-
bode, Wesley Quist. 

Voorin : Stephen de Ruiter en Michael de Niet

10 JAAR SVC’08 1
DOOR DE OGEN VAN EEN 

LIEFHEBBER
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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

Dit seizoen staat er een nieuwe trainer op de 

JO191. Leo Pronk was tot en met het seizoen 2015 

– 2016 werkzaam was bij een andere fusieclub, te 

weten Sportclub Monster. Maar toen hij oren kreeg 

naar de vrijgekomen positie bij SVC’08 JO191, 

begon het toch weer te kriebelen.

Leo Pronk, in het bezit van de TCII-diploma, 
begon zijn trainerscarrière bij SVS. Daar was 
hij vijf seizoenen eerst trainer van het 2e 
elftal, en daarna het 1e elftal. Na SVS kwam 
Sportclub Monster op zijn pad, waar hij zes 
seizoenen lang verantwoordelijk was voor 
het 2e elftal, onder 23 en assistent bij het 1e 
elftal.

VRIJDAGAVOND VOETBAL
‘Ik ben een aantal keren met mijn buurman Peter van 
Dissel mee geweest naar het Vrijdagavond Voetbal en 
zodoende in contact gekomen met de club.’ legt Pronk 
uit. ‘SVC’08 komt op mij over als een warme club met 
vriendelijke mensen. Toen ik hoorde dat deze functie vrij 
kwam, heb ik gesolliciteerd.’

VERBETERPUNTEN
Aan tafel zit een man die weet wat hij wil. 
‘De jeugdafdeling van SVC’08 is goed op weg, 
maar is er nog niet. Kijkend naar de JO19-1 
vind ik dat er op allerlei fronten verbeterpun-
ten zijn: zowel in teamverband, als individu-
eel, zowel in het veld, als buiten het veld.’ 
aldus Pronk. ‘In de JO19 moeten spelers 
klaargestoomd worden voor de senioren, 
maar het aanleren van respect en normen 

en waarden vind ik net zo belangrijk. Maar natuurlijk 
ook het hebben van plezier. Het allerbelangrijkste bij dat 
alles vind ik eerlijkheid naar elkaar toe, dat staat bij mij 
bovenaan!’

‘Het aller

belangrijkste  

vind ik  

eerlijkheid naar 

elkaar toe!’

LEO PRONK,  
NIEUWE TRAINER JO19-1

DR. LELYKADE 1D
2583 CL SCHEVENINGEN

070 - 322 37 40
RESERVERINGEN@HETGOUDENKALF.COM



P A G I N A 

24
P A G I N A 

25

We streven naar een trainerskorps voor de jeugdafdeling 
op alle niveaus.’ Rob: ‘Binnen de jeugd leiden wij ook 
trainers op voor de senioren selecties. Zo zijn Bas Lut, 
Robin den Dulk en Leenderd Rog jeugdtrainers geweest 
en later trainers van senioren selectieteams. Ron de  Jager 
bijvoorbeeld was een super succesvolle trainer bij de 
jeugd voordat hij de overstap maakte naar de senioren.’

Welk team of spelersgroep heeft je qua voetbal het 
meeste gebracht in 10 jaar SVC’08? Rob: ‘Dat is het 
kampioensteam van de JO19-1 van 2014/2015. Blijft wel 
heel jammer dat er van dit team niet veel spelers meer 
spelen bij SVC’08. Ik hoop dat deze jongens snel terug te 
zien bij SVC’08.’ Cor: ‘Ik heb altijd geprobeerd de teams 
zoveel mogelijk gelijke aandacht te geven door in ieder 
geval naar trainingen te kijken en thuiswedstrijden (ge-
deeltelijk) te bezoeken. Je draagt tenslotte als voorzitter 
de eindverantwoordelijkheid voor alle jeugdteams. De 
JO19-1 gaf ik meer aandacht door ook naar verschillen-
de uitwedstrijden te gaan (als dat lukte) omdat ik dat 
als vlaggenschip van de jeugd beschouwde. 
Komt ook wel deels voort uit het gegeven dat 
ik bij SV’35 5 jaar de A1-jeugd heb getraind.’

Hoe lang duurt het nog voor alle jeugd
selectieteams Hoofdklasse spelen?
Cor: Hieraan een tijdschema hangen is moei-
lijk. Maar er komen is 1, er blijven is 2. En 
geloof me: alle eerste jeugdteams per leef-
tijdscategorie op Hoofdklasse niveau is voor 
menig club een lastig te realiseren verhaal. 
Rob: 2 tot 3 jaar alle selectie teams in de 
Hoofdklasse moet kunnen maar dan moeten we door-
pakken. Sterker nog waarom zouden onze teams in de 
toekomst niet in de divisies kunnen spelen? We hebben 
alles in huis om dit te realiseren.’

Technische mensen, leiders en ouders ze hebben 
allemaal een idee over voetbal, wat is jouw ver
haal? Rob: ‘Voetbal moet plezierig zijn. Je moet met 
een lach naar de wedstrijden gaan. Voetballen is leuk als 
je zelf de bal hebt of balbezit krijgt door druk te zetten. 
Techniek is het allerbelangrijkst. Ik ben opgegroeid in de 
tijd van Cruijff en Michels, dus totaalvoetbal.‘ Cor: ‘Daar 
ben ik het voor een groot deel mee eens maar laat kin-
deren in de onderbouw pingelen en trucjes uitproberen. 
Gezien de leeftijdskenmerken kun je in de bovenbouw 
tactiek introduceren. Misschien wat ouderwets maar 
plezier blijft voor mij toch altijd het toverwoord. Het lijkt 
er af en toe wel eens op alsof dat tegenwoordig niet meer 
mag.’

Hoe moeilijk is het om een technisch jeugdplan 
begrijpelijk te maken voor ouders? Rob: ‘Ik denk 

dat Harold Tjaden daar goed mee bezig is. Hij staat altijd 
open voor discussie met ouders. Daarnaast begrijpen wij, 
de TC en de jeugdcommissie, Harold. Dus wij kunnen 
de visie goed uitdragen naar de ouders.’ Cor: ‘Precies, 
de ouders moeten positief acterende supporters zijn. Ze 
hebben hierin geen rol tenzij ze tot het technisch kader 
toetreden.‘

Wat is de rol van ouders volgens jullie in het jeugd
voetbal? Rob: ‘Het is voor SVC’08 van belang dat de 
ouders op de hoogte zijn van onze aanpak zodat ze onze 
visie kunnen ondersteunen.’ Cor: ’De ouders zijn wat mij 
betreft de positief coachende supporters van het team 
van hun kind. Met de nadruk op positief. Ze kunnen na-
tuurlijk altijd een bijdrage leveren door een deel van de 
werklast van de club op zich te nemen als trainer, leider 
of commissielid.’ Rob: ‘Wij stimuleren ouders om te par-
ticiperen in vrijwilligersfuncties, wij zijn een vereniging 
en iedereen moet zijn steentje bijdragen.’

Is een jeugdvoorzitter een baas of een 
manager? Rob: ‘De baas? Dat zou niet goed 
zijn. Je bent een manager die zorgt dat de ma-
chine waar nodig wat olie krijgt.’ Cor: ‘Ener-
zijds manager en anderzijds “meewerkend 
voorman”. Voor wat betreft het laatste: dat is 
mijn persoonlijke ervaring maar dat zal door 
elke jeugdvoorzitter anders ingevuld worden; 
het persoonlijke sausje dus. Een jeugdvoorzit-
ter is ook maar een radertje in het geheel en 
vrijwilliger binnen de club.’

Kader opleiden is belangrijk maar wordt de club 
daar ook beter van? Cor: ‘Ja hoor, op den duur wel. 
Maar dan moeten de opgeleide kaderleden ook bij 
SVC’08 blijven. SVC‘08 heeft baat bij structuur, die 
creëer je door mensen langer aan de club te binden. Dat 
is al een uitdaging op zich. Een mix met vers bloed van 
buitenaf is een prima tool.’ Rob: ‘Mee eens, we leiden 
ieder jaar kader op, hier profiteert de club van. Mensen 
die bereid zijn om een opleiding te volgen om vervolgens 
een functie uit te oefenen zijn voor de club van meer-
waarde.’

Spelers halen of spelers opleiden? En waarom?
Rob: ‘Opleiden! Spelers uit onze jeugd hebben de 
 mogelijkheid om door te groeien naar de senioren selec-
tieteams. Een mooi vooruitzicht als je in de JO17 of JO19 
speelt. Wanneer er vanuit de jeugd naar de senioren 
doorstoomt en er dan van buitenaf een speler gehaald 
wordt die op jou positie komt te staan, dan is dat een 
grote teleurstelling. De teleurstelling is dan vaak zo groot 
dat spelers stoppen. Als jeugdvoorzitter wil ik die gasten 
gewoon in de selectieteams zien en niet een passant.’

‘Je draagt  

als voorzitter de 

eindverantwoorde

lijkheid voor  

alle jeugdteams.’ 

10 JAAR JEUGD-
AFDELING SVC’08

Wie kan je beter vragen voorleggen over de jeugd 
van SVC’08 dan de twee voorzitters die tijdens het 
eerste lustrum de scepter zwaaiden? Cor Mooij
man en Rob de Roo vulden de functie  van voor
zitter respectievelijk 7 jaar en 3 jaar in. De vraag is 
hoe zij terugkijken op die periodes en hoe zij hun 
aandeel zien maar ook die van anderen waar mee 
ze werkten binnen de jeugdafdeling. Voor Cor is 
het al weer wat langer geleden maar toch kijkt hij 
net als Rob eerder vooruit dan terug. Toch is de 
basis voor de huidige status van de jeugdafdeling 
10 jaar geleden gestart. 

Zou je het ooit nog eens drie jaar doen Cor? ‘Nee, 
na verloop van tijd wordt het tijd voor vers bloed, frisse 
inzichten, verjonging in de jeugdcommissie en verzin 
nog maar een paar clichés die overigens wel nodig zijn 
om ervoor te zorgen dat de club blijft ‘floreren’.’

Wat is de status van jeugdvoetbal binnen de ver
eniging? Rob: ‘De status van het jeugdvoetbal gaat met 
sprongen vooruit. Op het moment van de fusie was de 
jeugdafdeling klein en met een omgekeerde piramide, 
hiermee bedoel ik dat de onderbouw te klein was ten 
opzichte van de bovenbouw. In de afgelopen 10 jaar 
hebben we dit kunnen omdraaien. We hebben nu door 
hard werken meer kwaliteit. De technische commissie 
is verantwoordelijk voor alle voetbaltechnische zaken. 
Met de aanstelling van een hoofd jeugdopleiding zien we 
steeds meer progressie. Ons streven is om de jeugdoplei-
ding een plek te geven binnen de regio.’

Welke jeugdtrainer heeft een onuitwisbare indruk 
achtergelaten? Cor: ‘Er zijn meerdere jeugdtrainers die 
een onuitwisbare indruk hebben nagelaten. De een doet 
dat op het niveau van bovenbouw de ander in de onder-
bouw. Namen noemen doe ik niet; heeft ook geen zin. 

Cor & Rob



Bjorn & Bart
Klinkt heel gewoon, maar in werkelijk

heid is dat het al lang niet meer. Bart 

Markering en Bjorn Buitenhek zijn 

jeugdleden van het allereerste moment. 

Beiden gestart in de toen nog Fjeugd 

van SV’35, en dit seizoen in hun laatste 

jaar als jeugdlid in de JO19. Hoe kijken zij terug 

op hun tijd in de jeugd en hoe zien zij de overstap 

naar de senioren?

Bart: ‘SVC’08 is een hechte familieclub, bijna iedereen 
kent elkaar. Omdat ik hier zelf ook al mijn hele leven 
voetbal, ken ik zelf ook heel veel mensen op de club.’ 
Bjorn vult aan: ‘Daarnaast heerst er een gezonde mix 
van plezier en prestatie.’

Op de vraag wat hun in die 10 jaar het meest 
is bijgebleven, antwoordt Bjorn: ‘Leukste 
momenten waren toen ik nog jong was, van 
’s-ochtends vroegs tot ’s-avonds laat met mijn 
maatjes op SVC’08 spelen. En natuurlijk het 
kampioenschap in de B1.’ Bart haakt daarop 
in: ‘Die twee inderdaad, maar ook jarenlang 
de jeugdkampen en vooral de internationale 
reis naar Blanes afgelopen seizoen.’

Beide heren zijn unaniem in hun antwoord 
op de vraag van welke trainer zij het meest geleerd heb-
ben: Robin den Dulk. ‘Niet alleen op voetbalgebied, maar 
ook op mentaal vlak. Ik heb een aantal zware blessures 
gehad, daarbij heeft Robin mij altijd gesteund en gehol-
pen.’ voegt Bjorn toe.

Zowel Bjorn als Bart geven aan dat zij wat hun betreft 
de rest van hun leven bij SVC’08 blijven voetballen. ‘De 
overstap naar de senioren zal wennen worden, maar ik 
hoop ooit een vaste kracht in het eerste te worden.’ geeft 
Bart aan. Bjorn: ‘Ik wil het hoogst haalbare halen, dat 
betekent dat ik in ieder geval de selectie wil halen.’
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Hoofdsponsor
Rederij Groen

Jeugdsponsor
Robert van der Zwan Makelaardij

Sponsor vrouwen en meiden
Grand Café Zarautz

Zilversponsors
Eijgendaal & v. Romondt
Ellens & Lentze Notariskantoor
Esso Scheveningen
H.G. Huizenbeheer B.V.
Boeg Nautic
De Rijk Magazijninrichting

Overige sponsors
Artisan Wines
Aalsmeers Bloemenhuis
Adm.- en Belastingadviesbureau 
Overduin & Kreft
Baker Tilly Berk
Beltona 
Biezeman, autobedrijf
BRI Groep
Catch by Simonis
Café De Renbaan
Cirk & Verhoog
De Scheveninger
De Lens Optiek
EVE Maatvoering
E.K. Elektronics
Het Gouden Kalf
Heineken
Hosereel-products.com
Howden Insurance Brokers Nederland B.V.
Hofstad Security Beveiligingen
ING Bank
J.K. Roos Timmer- en onderhoudsbedrijf
Julie Holding B.V.
KBM BV.
Kookstudio Wassenaar
Kruijt, Woning en Projectstoffering
L.J. den Dulk, Adm. Dienstverlening B.V.
Local Sport Media

Maaskant Shipyards BC
Meesterbouw
Meeuwisse Nederland B.V.
Multivolt Elektrotechniek
Maritiem
Miroden Consultants B.V.
NL-Networks
Oryx Travel
Oma Toos
Out of the Sun
Pon Power
Rabobank Den Haag
Schoonmaakbedrijf Keus
Stadhouder Electronica-Euronics
Strandpaviljoen Boonoonoonoos.nl
Scheveningse Vishandel Albatros
Johannes
TES Admin
UTS van der Geest verhuizingen
VivereZ, Dienstverlening Wonen en Zorg
Villa Insulinde
Verhuisbedrijf N.J. v/d Pot & Zn
Verkeersschool de Ridder Noordzee Sligro
Vishandel Zoutenbier
Vliko BV
Wim Mos Wonen
Zuurmond Woninginrichting  

Colofon:
Hoofdredactie: Marco Vredenbregt
Fotografie: Janine Verhoeff
Vorm geving: mediaplantation.nl  
Drukwerk: Edauw.nl  
Aan deze gids werkten mee:  
Aad Gankema, Bert Harmsen, Jaap Lolkema, Rob 
van Hoogdalem en Jaap Pronk.

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

DE GEHELE JEUGD 
DOORLOPEN; VAN F’JE 
TOT EN MET JO19

‘SVC’08 is  

een hechte  

familieclub,  

ieder  

kent elkaar.’



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
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… Al ruim 14 jaar 
uw Scheveningsche
makelaar!!…


