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Offshore, Guard & Support

Tevreden kijk ik terug op mijn eerste seizoen als 

voorzitter van SVC’08. Het is fijn om in te stappen 

in een goed georganiseerde vereniging. 

Mijn voorganger Piet Overduin draagt 

een vereniging over met een zeer solide 

fundering. Nu is het zaak om verder te 

bouwen op deze stevige ondergrond. De 

resultaten van de selectie teams waren het afgelo-

pen seizoen zeker niet optimaal. Toch wist trainer 

Frijters een hechte groep te smeden. 

Met het aanstellen van trainers Robin den Dulk (2de 
elftal), Hans van Zaanen (3de elftal) en Richard Tetteroo 
(JO19-1) heeft SVC’08 trainers op de belangrijke teams 
met SVC’08 DNA. Het is fijn om te zien dat de selectie 
voor het aanstaande seizoen een behoorlijk aantal nieu-

we spelers kent. Spelers die terug keren en spelers uit 
de regio, die vertrouwen hebben in het beleid van onze 
technische commissie . Wij hopen hiermee een competi-

tief en herkenbaar team te hebben, een team 
dat veel mensen zal aanspreken.

Het vrouwenvoetbal zit enorm in de lift. Met 
het WK net achter de rug verwachten we nog 
meer nieuwe leden. Dit seizoen maar liefst 
één team in iedere leeftijdscategorie en twee 
senioren dames teams.

Onder leiding van hoofd opleidingen Harold 
Tjaden zien we niet alleen een groei van het aantal jeugd 
teams maar ook duidelijk een kwalitatieve impuls. Zo 
zullen in de onderbouw, voor het eerst, alle teams uitko-
men in de hoofdklasse. 

Wanneer je zaterdag op het sportpark rondloopt zie je 
hoeveel mensen aan het sporten zijn en hoe de sport ons 
verbindt. Vreugde en verdriet wordt gedeeld. SVC’08 
prijst zich rijk met veel toegewijde vrijwilligers. Gelukkig 
zien we ook jongere vrijwilligers die SVC’08 maken tot 
meer dan een voetbalclub.

Rob de Roo, Voorzitter SVC’08

Verder bouwen op een stevige ondergrond

‘Groei 

en 

kwaliteit 

bij de jeugd’
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“ DE BOVENSTE VIJF,  
MET DEZE PLOEG,  
MOET KUNNEN”

Trainer Jeffrey Frijters begint aan zijn tweede sei-

zoen bij SVC’08. Terugblikkend over het afgelopen 

seizoen: “We hadden een prima start maar daarna 

waren we niet stabiel genoeg. Eén van de doelstel-

lingen was dat de spelersgroep een eenheid moest 

worden. Daar zijn we prima in geslaagd”. Voor het 

komend seizoen mag de SVC’08 aanhang hoopvol 

zijn. 

“Op alle vier de fronten is er versterking gekomen. Doel-
man Milco Vermeer is terug en gaat de concurrentie aan. 
Nieuw in de achterste linie zijn Ferry de Jong en Matthijs 
de Jong, overigens geen familie van elkaar. De midden-
linie is versterkt met de komst van Jordy de Bruijn en 
de terugkomst van Jerry Plat. In de voorhoede mogen 
we Mike de Niet weer begroeten en Salah El  Mhamdi. 
 Natuurlijk is nog niets zeker over een vaste plek in 
de basis maar de selectie is zeker in de breedte sterker 
 geworden. Door de aanvulling kun je anderen ook beter 
laten spelen. 

VOORBEREIDING
DSO is zeker een favoriet voor de titel, maar er zitten 
meer aardige tegenstanders tussen natuurlijk”. En wat 

zijn de kansen voor SVC’08? “Ik denk wel dat 
we met de bovenste vijf mee kunnen doen, 
maar het moet er wel uitkomen natuurlijk”. 
De resultaten in de voorbereiding geven ook 
wel aanleiding tot wat optimisme. Al is de 
blessure van Michael Ros natuurlijk wel een 
tegenvaller. Hij blijft wel bij de groep betrok-
ken, hij assisteert bij de trainingen. Er werd 
 geoefend tegen onderanderen tweede divi-
sionist SVV Scheveningen en tegen zondag 
hoofdklasser HBS. In de beker werd er ge-
wonnen van zaterdag eerste klasser SV Noot-
dorp en zondag tweede klasser Wilhelmus. De 
laatste bekerwedstrijd haalde het einde niet 
door het onwel worden van de scheidsrechter 
bij een 0-0 stand bij rust tegen zondag tweede klasser VV 
Groeneweg uit zevenhuizen. SVC‘08 gaat dus door in de 
beker. De eerste competitiewedstrijd is tegen CVV Berkel

CONCURRENTIE
Jeffrey heeft de groep geen huiswerk meegegeven voor 
de zomerperiode. De meeste jongens trainen wel door 
en zijn gedreven genoeg want er is ook concurrentie 
natuurlijk. Na de zomervakantie bestond de eerste selec-
tie uit 23 spelers en 3 keepers en na een aantal weken 

werd dat aantal teruggebracht naar 18 en 
2 keepers. Dan zullen er wekelijks spelers 
aansluiten bij het tweede om natuurlijk ritme 
te houden. 

FITTE SPELERS
Met Robin den Dulk, trainer van het twee-
de en Ton Pille, de keeperstrainer, is er een 
regelmatig overleg. Naast de faciliteiten van 
twee keer trainen is er ook de mogelijkheid 
om spelers fit te krijgen en fit te houden door 
bijvoorbeeld massages. Niet iedereen van de 
selectie maakt daar gebruik van maar oude-
re spelers laten zich wel eens preventief wat 
masseren. Maurice Oosterbaan is dus niet 

alleen zaterdag op het veld met de spons in de weer. De 
aanhang van SVC’08 mag weer op mooie voetbalwed-
strijden hopen het komend seizoen. 

‘Gedrevenheid 

en eenheid

in de selectie  

en op  

alle fronten  

sterker’

Jeffrey Frijters

Jeffrey Frijters(linksboven) en Robin den Dulk



Met een aantal nieuwe spelers in de selectie hoopt 

de SVC’08-aanhang op een beter seizoen.

Een korte kennismaking met de nieuwelingen en 

wat hun verwachtingen zijn. 
 

Michael de Niet, 24 jaar en allround voorhoedespeler. Hij 
is na een jaar Scheveningen weer terug bij SVC’08. In 
zijn jeugdjaren speelde hij bij Duindorp SV. Het hoogte-
punt in zijn voetballoopbaan is het kampioenschap van 
SVC’08 in 2016,en de ervaring op het hoogste amateur-
niveau bij Scheveningen. Michael verwacht voor het 
kampioenschap te gaan. 

Een andere bekende binnen de selectie is de 25-jarige 
keeper Milco Vermeer. Hij speelde bij KMD, ADO Den 
Haag (jeugd), SVC’08 en Forum Sport en nu dus weer 
terug op ons Oostersportpark. Het kampioenschap met 
SVC’08, drie jaar geleden, was wel het mooiste tot nu 
toe. Wat verwacht je bij SVC’08 dit seizoen?
“Op het veld een kwalitatief sterke en gedreven selectie 
waarmee we zo hoog mogelijk willen eindigen. Daar-
naast buiten het veld een hoop gezelligheid en sfeer in 
en om de kantine”. 

Rechtsback, maar op meerdere posities inzetbaar, Mat-
thijs de Jong, is 28 jaar. In zijn jeugd speelde hij bij RVC/
Rijswijk, Haaglandia, DHC en Vitesse Delft bij de laatste 
debuteerde hij in de senioren. Vorig seizoen speelde hij 
bij Voorschoten’97, de kampioen. “Ik verwacht met dit 
elftal bovenin te kunnen meedraaien. Met minimaal een 
periodetitel. SVC’08 moet terug naar de 1e klasse binnen 
kort tijdsbestek”. 

Nog een bekende met een SVC’08-verleden is Jerry 
Plat. De 27-jarige verdedigende middenvelder speel-
de zijn jeugdjaren bij JAC, Ajax, Alphense Boys en… 
SVC’08. Vorig seizoen speelde hij bij SV Nootdorp in de 
Hoofdklasse. Ook hij ziet het behaalde kampioenschap 
van SVC’08 in 2016 als zijn sportieve hoogtepunt. Zijn 
prognose: minimaal een periode en wellicht een kampi-
oenschap.

DE NIEUWE SPELERS 
ZIJN OPTIMISTISCH

Selectie
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Jordy de Bruin, 25 jaar, is zowel in de verdediging als op 
het middenveld inzetbaar. Zijn vorige clubs zijn Sche-
veningen en Forum Sport. “Een goed gevoel aan mijn 
debuut bij Scheveningen op 18- jarige leeftijd bij Spa-
kenburg uit: 2500 toeschouwers en 3-2 winst!”.
“Ik verwacht dat wij een leuk seizoen gaan krijgen met 
z’n allen en verwacht minimaal een periode te pakken 
en misschien wel meer”.

Scheveningse roots heeft ook Ferry de Jong, De 28-jarige 
linksback is ook links centraal inzetbaar. Vorige clubs: 
Scheveningen, ADO Den Haag, Quick en SC Heeren-
veen, Haaglandia en Westlandia en weer Scheveningen. 
“Hoogtepunten in mijn loopbaan zijn mijn twee jaren bij 
SC Heerenveen. Heel mooi om te hebben meegemaakt. 
Ik verwacht dat we in de top drie gaan meespelen. Ook 
al ken ik het niveau niet van de 2e klasse, ik denk dat 
wij voor de 2e klasse een heel goed team hebben”. 

Als laatste mogen we Salah El Mhamdi begroeten. De 
23-jarige buitenspeler kan links en rechts uit de voeten 
en speelde voorheen bij Laakkwartier en Westlandia. Bij 
Laakkwartier is hij twee keer op rij kampioen geworden. 
Zijn prognose: Een top drie notering.  

Van links naar rechts: Mike de Niet, Jordy de Bruin en Mathijs de Jong. Onder van links naar rechts: Jerry Plat en Salah El Mhamdi
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Zaterdag 2e klasse

BERKEL
DSO

DOCOS
HVC’10
KAGIA

VAN NISPEN
RCL

SOCCER BOYS
SVC’08

UVS
VALKEN’68
TE WERVE

WESTLANDIA

BALSPONSORS 2019
28-9 SVC’08-HVC’10 EVE MAATRVOERING
5-10 SVC’08-UVS CAFÉ DE RENBAAN
19-10 SVC’08-DSO REDERIJ GROEN
2-11 SVC’08-SOCCER BOYS  ROBERT VAN DER ZWAN  

MAKELAARS
23-11 SVC’08-WAT.V/KRANENBURG SCHOONMAAKBEDRIJF KEUS
7-12 SVC’08-KAGIA ELLENS & LENTZE
14-12 SVC’08-VALKEN’68 BOEG NAUTIC

BALSPONSORS 2020
1-2 SVC’08-BERKEL ESSO SCHEVENINGEN
15-2 SVC’08-DOCOS VAN DER POT VERHUIZINGEN
14-3 SVC’08-WESTLANDIA  EIJGENDAAL &  

VAN ROMONDT
28-3 SVC’08-VAN NISPEN  DE RIJK  

MAGAZIJNINRICHTING BV
25-4 SVC’08-RCL HG HUIZENBEHEER
16-5 SVC’08-TE WERVE  ZUURMOND  

WONINGINRICHTING

BUSSPONSOREN 2019 DATUM TEGENSTANDER
REDERIJ GROEN 12-10 RCL
VIVEREZ 26-10 WESTLANDIA

BUSSPONSOREN 2020 DATUM TEGENSTANDER
EVE MAATVOERING 25-1 VAN NISPEN
ELLENS & LENTZE 7-3 HVC’10
DE RIJK MAGAZIJNINRICHTING 21-3 SOCCER BOYS
BOEG NAUTIC 23-5 KAGIA

Na een sportief gezien teleurstellend seizoen waarin SVC’08 

zich ternauwernood handhaafde wacht ons een nieuw seizoen 

in de 2e klasse C.

Met vier nieuwe tegenstanders waarvan één degradant uit de eer-
ste klasse en drie kampioenen uit de derde klasse begint  SVC’08 
aan dit nieuwe seizoen. 
Met Westlandia degradant van de nacompetitie, streed SVC’08 in 
seizoen 2015-2016 om het kampioenschap. Kagia werd kampioen 
in District West 1. Andere nieuwelingen Van Nispen en Wateringse 
Veld Kranenburg werden beiden kampioen en zijn voor SVC’08 ge-
heel nieuw. Het is afwachten of de promovendi ook in de 2e klasse 
een rol van betekenis spelen.
 

Naast de vier nieuwkomers blijven negen tegenstanders over die 
we afgelopen seizoen tegen kwamen. Tussen deze clubs zal het 
klassenverschil nihil zijn, hetgeen blijkt uit het feit dat dit jaar de 
beslissingen om kampioenschap, degradatie en nacompetitie pas 
op de laatste wedstrijddag vielen.
Het zal dit seizoen een spannende strijd worden waarin voorspel-
lingen koffiedik kijken wordt.
DSO en UVS zijn sterker geworden en gaan op voor het kampioen-
schap. Valken’68, Te Werve en Westlandia mag je bovenin ver-
wachten. Met de andere clubs kan het alle kanten op met uitschie-
ters naar boven en naar beneden.
Bij SVC’08 zien we vers bloed in de selectie waardoor de verwach-
tingen positief zijn voor een goede klassering.
De historie leert ons dat een bescheiden opstelling  voor wat be-
treft promotiekansen op zijn plaats is en SVC’08 tot de clubs mag 
worden gerekend waarbij handhaving de eerste prioriteit heeft en 
alles wat er meer bij komt een bonus is.

EIJGENDAAL & VAN ROMONDT
ASSURANTIËN PENSIOENEN HYPOTHEKEN

WWW.ZARAUTZ.NL

Dr. Lelykade 22(unit 12)
2583 CM Den Haag

KLEINE VERSCHILLEN TUSSEN DE 
PLOEGEN MAAR ER LIGGEN KANSEN
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RONDOM DE SELECTIE-
TEAMS VAN SVC’08

Het belangrijkste onderdeel van een voetbalclub 

zijn de selectiespelers van het eerste elf-

tal. Dat is zo van het betaalde voetbal tot 

en met de laagste amateurs. Bij SVC’08 is 

dat niet anders.

De spelers gaan iedere zaterdagmiddag 

de kunstgraswei in om te scoren, te mis-

sen, succes te hebben en teleurstellingen 

te verwerken. 

Om de voetballers ‘hun werk’ goed te kunnen laten doen 
is er de begeleiding. Soms is die zichtbaar in de dugout 

tijdens wedstrijden, maar ook niet en werken 
mensen achter de schermen.
Om de lezer van deze gids nader kennis te 
laten maken, noemen we een paar van die 
mensen .

OP DE BANK
Allereerst onze trainer Jeffrey Frijters. Hij is 
verantwoordelijk voor trainingen en opstel-
ling. En zoals overal gebeurt, kan hij  als eind-
verantwoordelijke op de resultaten worden 
aangesproken. 

Naast hem op de bank zitten de assistent trainer Robin 
den Dulk en verzorger Maurice Oosterbaan. De laatste 
zien we bij voorkomende blessures al zes jaar op topsnel-
heid naar de plaats des onheils sprinten om de gebles-

seerde zo snel mogelijk weer topfit te krijgen en mocht 
dat niet lukken, dan geeft hij het seintje aan de trainers-
staf dat er een invaller moet komen. Door de week kun-
nen spelers bij hem terecht voor behandeling 
en massage.

REGELWERK
Om te zorgen dat de spelers er piekfijn bijlo-
pen en dat de wedstrijdformulieren correct 
worden ingevuld, zijn als leider Carol Pronk 
en Cees Hofland aanwezig. Als derde leider 
zorgt Jan van der Meer voor de hapjes en 
drankjes voor SVC’08 alsook voor de tegen-
stander.
En laten we vooral niet onze grensrechter 
- assistent scheidsrechter Mo Taib -vergeten. Voor het 
tweede seizoen zal hij wekelijks op bekwame wijze de 
vlag hanteren.
Tenslotte teammanager Teun Mooijman. Hij organiseert 
alles wat geregeld moet worden, van wedstrijdkleding tot 
vervoer naar de tegenstander. Van oefenwedstrijden tot 
trainingskamp in de winterstop. Hij herstelt alles wat niet 
of nog niet in orde is en communiceert daarbij zo nodig 
met alle geledingen binnen de vereniging.

Prestatievoetbal

‘Dit artikel wil een 

ode brengen aan de 

stille werkers  

rondom onze  

selectieteams’.

‘Onmisbare  

ervaring en  

aanstormend talent 

begeleiden bij  

team 2 en 3’

JEUGD EN ERVARING
Het tweede elftal van de selectie herbergt spelers die 
klaar moeten zijn om zo nodig eerste elftalspelers te 

vervangen. Het team is een mix van jongere 
spelers die uit de jeugd komen en wat oudere 
spelers die in het eerste gespeeld hebben en 
van wie de ervaring niet gemist kan worden. 
Trainer is Robin den Dulk, tevens assis-
tent-trainer van Jeffrey Frijters. De leiders 
zijn Peter van Dissel en Rob Markering. Zij 
regelen alles rondom dit team, drinken in de 
rust, wedstrijdkleding en wedstrijdformali-
teiten. De ervaren verzorger Ger Mooiman 
behandelt blessures en probeert iedereen van 
zijn team wedstrijdfit te houden.

COMPLEET
In het derde elftal spelen vaak aanstormende jonge ta-
lenten. Zij worden getraind door Hans van Zaanen. Om 
de trainersstaf compleet te maken, noemen we Ton Pille 
als keeperstrainer.

Op de linker pagina: Cees Hofland, Teun Mooijman, Mo Taib, Peter van Dissel,  
Rob Markering en Ger Mooiman

ALS MATEN BELANGRIJK ZIJN

INFO@EVEMAATVOERING.NL - 06 23 70 74 22 - EVEMAATVOERING.NL



Zaterdag 22 juni op de slotdag van het seizoen 

2018-2019 mocht de vrijwilliger van het jaar van 

het vorige seizoen Marco Vredenbregt de nieuwe 

vrijwilliger bekend maken. Een bewerking van de 

speech van Marco: 

Vorig jaar heb ik de grote eer gehad de prijs te 
ontvangen van Ron van Baaren. Iemand die 
ik persoonlijk zeer bewonder om zijn tomelo-
ze inzet en liefde voor de club. Daarmee ben 
ik in een fantastisch mooi rijtje gekomen: Ron 
v. Baaren, Cor Mooijman, Ria Braham, Leny 
Baak, Joan Gordijn, Arie Harteveld, Leen den 
Dulk, Wout Spaans, Pim Markering en Leo 
van Teylingen. 
Het doorgeven van de prijs is misschien wel 
het moeilijkste dat er is. Niet omdat ik ge-
hecht ben geraakt aan titel en bokaal, maar 
omdat er veel vrijwilligers op de club rondlopen, die de 
prijs allemaal verdienen. Ik mag, zonder al die anderen 
tekort te doen, helaas maar één persoon kiezen. 

De persoon die ik ga noemen straalt in zijn werk behal-
ve fanatisme, ook plezier en bescheidenheid uit. Zelf zal 
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VRIJWILLIGER VAN 
HET JAAR

hij aangeven dat het nooit zijn verdienste is, 
maar die van anderen. Bij voorkeur houdt hij 
zich op de achtergrond, hetgeen geldt voor 
veel vrijwilligers op deze geweldig mooie 
club.

Door zijn liefde voor zijn club, voetbal, fami-
lie, vrienden en gezelligheid, heeft hij taken 
opgepakt, die hij tien jaar geleden nooit voor 
mogelijk had gehouden. Zijn vrouw en zijn 
dochters zullen daar zeker een rol bij hebben 
gespeeld Bij het weggeven van de prijs weet 

ik dat deze niet alleen naar hemzelf zal gaan, maar indi-
rect ook naar zijn vrouw en dochters als grote inspiratie-
bronnen.

De vrijwilliger van het jaar 2019 is geworden: Patrick 
Janssen.

‘Een fanatieke en 

toch bescheiden  

vrijwilliger die met 

veel plezier zijn 

taken uitvoert’

Club liefde
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Voorste rij van links naar rechts:
Robert Waterreus, Jerry Plat, Jack Uzgu, Hans van Zaanen, Robin den Dulk, Henk Groen, Jeffrey Freijters, Ton Pille, Thomas Hughes, Fabian Toet, Teun Mooijman

Tweede rij staand van links naar rechts:
Maurice Oosterbaan, Youssef Massaoudi, Frans Tetteroo, Colin de Ruiter, Ferry van der Plas, Pepijn Knoester, Ferry de Jong, Matthijs de Jong, Michael Ros, Jeffrey Ros, 
Liam de Ruiter, Salah El Mhamdi, Ger Mooiman

Derde rij staand van links naar rechts:
Mo Taib, Mike Spits, Michael de Niet, Dave Lejewaan, Clay Hoekstra, Milco Vermeer, Ruben Elbersen, Alex van der Werf, Davey Oort, Joey Vos, Alex Cotovanu,  
Dave Castillo, Stephen de Ruiter, Bart Markering, Cees Hofland,
 
Achterste rij van links naar rechts
Peter van Dissel, Romano Spaans, Saad Rahmouhne, Tim Turfboer, Jesse van Houdt, Rijn de Jong, Pim Markering, Glen Verburg, Geerten Kloppenburg, Mick Muller,  
Gio Ophuijsen, Bjorn Buitenhek, Cristian Cotovanu, Patrick Bos, Youri Turfboer, Yannick Willems, Rob Markering,
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HET NIEUWE SEIZOEN  
VAN ONZE MEISJES  
EN VROUWENTEAMS

Het seizoen 2019/2020 staat weer voor de 
deur: de meisjes en vrouwenteams Van 
SVC’08 zijn er klaar voor. Al enkele seizoenen 
wordt in deze gids verteld dat de meisjes- en 
vrouwenafdeling van SVC’08 floreert. Ook 
voor komend seizoen kunnen we dat melden 
en daarom wordt ook de staf uitgebreid.
Er komt een team MO11 bij. Bij deze leef-
tijdsgroep en bij de meisjes O9 is de toe-
loop sterk toegenomen. Nog maar korte 
tijd geleden moesten alle zeilen worden bijgezet om de 
meisjesteams te vullen, nu zijn er wachttijden voor de 
teams. Gelukkig kunnen alle meisjes die zich aanmelden 
meetrainen en zo de basisbeginselen van de voetbalsport 
onder de knie krijgen. De kracht van SVC’08 is, dat er 
snel mensen gevonden worden die het nieuwe meisjes-
team willen leiden en trainen.

Zo is daar Erwin Kooijenga die al trainer 
was bij de jongens, maar door zijn dochter 
zo enthousiast is gemaakt dat hij samen met 
Maaike Spaans een meisjesteam gaat trainen 
en zelfs een pupillentrainerscursus bij de 
K.N.V.B. gaat volgen.
Opmerkelijk is dat Elisabeth Morling terug-
keert bij SVC’08 in de rol van trainer van 
MO9. Een aantal jaren geleden onze vereni-
ging verlaten om hoger te gaan voetballen, is 

ze nu enthousiast gemaakt om terug te keren als trainer.
Vrouwen1 komt in een poule met Westlandse tegenstan-
ders, maar ook de wedstrijden tegen Scheveningen VR1 
blijven op het programma. 
Nieuw is dat Vrouwen2 te maken krijgt met een nieuw 
concept dat tot doel heeft zelfvertrouwen en motivatie 
te verhogen. Hopelijk leidt dit tot meer spelplezier en 
wedstrijdpunten!

‘Meetrainen om de 

basisbeginselen  

te kunnen  

beheersen’

Verandering en uitbreiding

Eerste rij zittend links naar rechts: Romey Barbier (keeperstrainer), Tessa Plat, Denise van Swinderen, Wia Zeemering, Fred Verweij (trainer) Harry Zarautz (shirt sponsor)  
Patrick Janssen (trainer), Debby Zandbergen, Sylvia den Heijer, Fay Keeris, Deborah Oosterbaan (leidsters vrouwen 2)
Tweede rij zittend links naar rechts: Marcha Engels (leidster vrouwen 2) Felicienne Minnaar, Emma Haasnoot, Yvonne van Schie, Maaike Spaans, Eline Krenning,  
Marjolein Kennekes, Charlotte Verweij, Janine Verhoeff, Eva Huitema, Eva Hoogland, Michelle Korving, Jacqueline Spaans (leidster vrouwen 1),

Staand links naar rechts: Maaike de Lange, Isabel Haasnoot, Nina de Jong, Carleen Korff, Hanna van Dam, Quirine Martens, Jessie Bradley, Fleur den Dulk, Kim de Kleijen,  
Rianne Pronk
Ontbrekend op de foto: Maxime Dietz, Mara van Vegchel, Melanie Oosterbaan, Anastacia Dekker, Maxime Stam
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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

Het komend seizoen staat Richard 
 Tetteroo op het veld om de JO-19 te 
trainen. Richard is een ervaren trainer en 
een bekende binnen de vereniging. Als 
speler heeft hij tot de A-jeugd gespeeld 
bij DSO uit Zoetermeer. Vervolgens 
speelde hij in de selectie van JAC, haalde 
zijn trainersdiploma en trainde de jeugd 
van JAC. In Zoetermeer trainde hij een 
paar jaar de Dames 1 van DWO.

Vanaf 2008 is hij trainer bij SVC’08 bij de se-
nioren van het derde elftal en de laatste jaren met Leen 
Rog trainer van het tweede elftal. Afgelopen seizoen 
behaalde dit team nog een periodetitel en eerder was 
hij kampioen met het derde elftal. Nu dus een nieuwe 
uitdaging: de jeugd van SVC’08, die op punt staat de 
overgang naar de senioren te maken. 

VERANDERINGEN
Met Harold Tjaden, coördinator van de 
trainers, is overleg geweest over de trainings-
wijze en speelwijze die de trainers in de jeugd 
willen hanteren. Richard heeft zich verdiept 
in de spelersgroep en denkt dat die groep een 
goed niveau heeft, waarbij  zo’n acht spelers 
net iets verder zijn. De uitdaging is om die 
hele groep beter te laten worden én vooral te 
zorgen dat men met een goede instelling het 
veld ingaat. De laatste jaren is er veel veran-
derd in het voetbal, het is belangrijk dat je fit 

bent, en ook snelheid wordt steeds belangrijker.
Aandachtspunt is de begeleiding van de elftallen: elftal-
leider en assistent scheidsrechter spelen een belangrijke 
rol. Hopelijk kunnen ouders daarbij helpen.

“ HET IS BELANGRIJK  
DAT JE FIT BENT EN 
SNELHEID HEBT”

Richard Tetteroo����������������
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‘Vooral 

zorgen dat

men met een 

goede instelling  

het veld ingaat’
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huis-aan-huis stadsdeel Scheveningen

Ook online!

Volg ons!

Download de app!

WWW.DE-SCHEVENINGER.NL               info@de-scheveninger.nl
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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

Even voorstellen: de nieuwe jeugdvoorzitter van 

SVC’08, Karin Knoester. We spraken met haar over 

haar voorzitterschap.

Karin, betrokken geweest bij KVS (korfbal) en Graaf 
Willem II-VAC is in het dagelijks leven de medewerkster 
Veiligheidsregio Haaglanden en nu actief in het jeugdbe-
stuur van SVC’08.
Toen Rob de Roo afgelopen jaar geroepen 
werd het voorzitterschap van SVC’08 op zich 
te nemen, werd Karin jeugdvoorzitter.
Ze zegt: ‘Als jeugdvoorzitter probeer ik oog 
te hebben voor alles wat er in de jeugd ge-
beurt. Ik ben benaderbaar om probleem op 
te lossen. Vaak samen met de lijncoördinato-
ren, leiders en trainers zoeken we naar een 
bevredigende oplossing. Ik heb voortdurend 
contact met hoofd jeugdopleidingen Harold 
Tjaden en bespreek met hem doelen en aan-
dachtspunten per team.
Gelukkig hoef ik niet alles alleen te doen; de leden van 
de jeugdcommissie, Leny Baak, Ria Braham en Hetty 
Hamers helpen mij met al het bijkomende werk van 

 kamporganisatie tot (internationale) toernooien. Er is ge-
regeld app of belcontact met TC-leden en trainers. Op die 
manier houd ik een goed overzicht over onze bloeiende 

jeugdafdeling.
Dat ik deel uit maak van het bestuur van 
de vereniging geeft mij een ruimere blik op 
onze vereniging en krijg ik oog voor andere 
belangen.’

Karin juicht het toe dat er vanaf het nieuwe 
seizoen minder gerookt gaat worden rondom 
het sportcomplex. Het is toch niet normaal 
dat de jongste jeugd zich door een walm van 
rook heen moet werken om een drankje of 
snoepje te halen in de kantine.

Karin is voorstandster van het anti-rookbeleid, waarbij 
het roken en drinken van alcohol in kantine en terras 
voor 12 uur niet meer is toegestaan.

‘Karin 

 is voorstandster  

van  

het anti-rookbeleid’

OOG VOOR ALLES  
BIJ DE JEUGDAFDELING

DR. LELYKADE 1D
2583 CL SCHEVENINGEN

070 - 322 37 40
RESERVERINGEN@HETGOUDENKALF.COM

Karin Knoester
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het sterkste was. Dit na een zwaar, spannend en zeer 
sportief verlopen toernooi. 
Om kwart over twee waren de poule wedstrijden alle-
maal gespeeld, hetgeen betekende dat er 24 verliezers 
afvielen en werden bedankt voor hun aanwezigheid. 
Ook SVC’08 was één van de afvallers en dat was zeker 
geen schande. Ze begonnen erg sterk met negen punten 
uit drie wedstrijden, maar daarna zat het niet mee. Team 
2 Pro en Royal Antwerp bleken een maatje te 
groot. Maar toch een groot compliment voor 
ons O12 team!!
Martin Jol reikte iedere speler een medaille 
uit en daarna wilde ieder team wel op de foto 
met de oud trainer van Tottenham Hotspur, 
HSV Hamburg en Ajax.
Na twee bloedstollende halve finales en een 
zinderende finale tegen het verrassend sterke 
DCG uit Amsterdam, mocht Royal Antwerp 
uiteindelijk de enorme beker in ontvangst 
nemen. Daarmee ging de Martin Jol Cup, zo-
als hierboven al vermeld, de grens over naar 
onze Belgische vrienden. uit Antwerpen

De voetballende deelnemers op het veld zullen het zich 
wellicht niet realiseren, maar voordat de scheidsrechters 
voor de aftrap konden fluiten, zijn maandenlang allerlei 

voorbereidingen getroffen door actieve mensen van het 
Haags amateurvoetbal.nl en mensen van de ontvangen-
de vereniging SVC’08.
Denk maar aan alle kantinemensen en degenen die het 
complex gereed moesten maken om alle 269 (!!) wed-
strijden te kunnen spelen.Het Haagse amateurvoetbal.
nl heeft in het verleden duidelijk ervaring opgedaan met 
dergelijke toernooien. Het toernooi verliep soepel, wed-

strijden begonnen precies op tijd en werden 
op een leuke manier aan elkaar gepraat.
Zo verliep de toernooidag probleemloos en 
daarmee werd het voor SVC’08 een zeer suc-
cesvol toernooi.
Weer is gebleken dat SVC’08 een vereniging 
is die met veel vrijwilligers de organisatie van 
een groot toernooi aan kan. SVC’08 en het 
Oostersportpark toonden zich een prima gast-
heer voor dit evenement.

Niet alleen bij het hierboven beschreven 
toernooi, maar bij alle activiteiten van onze 
vereniging zijn vrijwilligers nodig. 
Laten we niet stilzitten en ook het komend 

seizoen het aantal vrijwilligers proberen op peil te hou-
den, waardoor iedereen mee kan genieten van de gezelli-
ge familievereniging die SVC’08 wil zijn.

‘De jongens en 

meisjes van onze 

jeugdteams zijn 

straks bepalend voor 

de toekomst van 

SVC’08’

JEUGDTOERNOOI OM
DE MARTIN JOL CUP

BIJ SVC’08
Doel van de presentatiegids is onder meer een blik 

vooruit te werpen op het nieuwe seizoen. Toch 

ontkomen we er niet aan een beetje terug te kij-

ken naar het vorige seizoen, vooral als het gaat om 

het jeugdvoetbal, een belangrijk fundament onder 

de vereniging. De jongens en meisjes van onze 

jeugdteams zijn straks bepalend voor de toekomst 

van SVC’08.

Denkend aan het bovenstaande kijken we terug op de 
30e mei. Op die dag werd het jeugdtoernooi om de Mar-
tin Jol Cup gehouden op ons Oostersportpark.
Het toernooi is een initiatief van het Haagse amateur-
voetbal.nl dat ons sportpark had uitgekozen als uitgele-
zen plek om dit mooie toernooi te laten spelen. Natuur-
lijk ook vanwege het verleden van Martin Jol bij JAC, 
één van de voorlopers van SVC’08.
Om 9 uur in de ochtend opende Martin Jol het toernooi 
met een korte toespraak waarbij hij het belang van het 
jeugdvoetbal onderstreepte en daarnaast ook vertelde 
over het voetbal in zijn eigen jeugd.
Vervolgens werd er gestreden door 40 jeugdteams (O12)
waaronder De Graafschap, AFC, Excelsior en Zeeburgia. 
Uiteraard deed ook een team van SVC’08 mee. Speciaal 
uit het Belgische Antwerpen  nam een team van Royal 
Antwerp deel aan de strijd.
Toen het toernooi afgelopen was, bleek dat juist dit team 

269 wedstrijden!



Club ondersteuning
De Sponsorcommissie van SVC’08 houdt 

zich bezig met het werven van nieuwe 

sponsoren. Alle leden van de commissie 

kijken daarom uit naar nieuwe sponsors. 

En met succes! Zo kwamen afgelopen 

tijd nieuwe zilversponsors en nieuwe 

bordsponsors binnen. Helaas zegt een enkeling 

op, maar het overgrote deel van de sponsors blijft 

SVC’08 trouw. 

MOTIVEREN
Dat komt mede door de tweede taak van de Sponsor-
commissie: Zorgen dat sponsors blijven en ze betrekken 
bij het wel en wee van onze vereniging. Daartoe wordt 
elk jaar een evenement georganiseerd waarvoor alle 

sponsors worden uitgenodigd. Een activiteit 
zoals het Walking Diner in januari 2019 bindt 
de sponsors en is een motivatie onze mooie 
vereniging te steunen.

REDERIJ GROEN TRIBUNE
Wie geen motivatie nodig heeft is hoofdspon-
sor de heer Groen van de gelijknamige rederij 
Groen. Er zijn nauwelijks verenigingen waar 
een trouwere sponsor te vinden is. Al meer 
dan 40 jaar is de heer Groen met zijn rederij 

(hoofd)sponsor. Hij is daarvoor het begin van het afge-
lopen seizoen uitgebreid gehuldigd, waarbij de tribune 
naar zijn rederij is vernoemd.
Het trouwe sponsorschap van Rederij Groen dient tot 
voorbeeld voor andere sponsors om SVC’08 trouw te 
blijven en te steunen met hun financiële bijdragen. En 
dit in goede en slechte dagen. De Sponsorcommissie blijft 
aan het werk om het sponsorbestand uit te breiden om 
zo de financiële mogelijkheden van SVC’08 te vergroten. 
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Hoofdsponsor:
Rederij Groen

Jeugdsponsor:
Robert van der Zwan Makelaardij

Sponsor vrouwen en meiden:
Grand Café Zarautz

Zilversponsors:
Ellens & Lentze Notariskantoor
Esso Scheveningen
H.G.Huizenbeheer B.V.
KBM B.V.
Boeg Nautic
De Rijk Magazijninrichting
Chronos vastgoed
Eve Maatvoering

Overige sponsors:
Aalsmeers Bloemenhuis
Artisan Wines
Albatros Vishandel
Autex Chemie D2
Baker Tilly
Biezeman autobedrijf
Boonoonoonoos
Charly’s Verhuizingen
Cirk & Verhoog
De Lens
Dissel Tegelzetbedrijf
EK Electronics
van der Geest verhuizingen
Heineken
Hofstad security
Hose & Reel Products B.V.
Howden Insurance Brokers Nederland B.V.
ING
J.K. Roos, timmerbedrijf
Keus  schoonmaakbedrijf
Kruijt, woning en projectstoffering
Main Energie
Maritiem B.V.
Meesterbouw
Meeuwisse Nederland B.V.
Multivolt
NL Networks

Noordzeebeveiliging
Oma Toos
Out of the Sun
Overduin & Kreft
Rabobank Den haag
Rederij van der Zwan
Café De Renbaan
Verkeersschool De Ridder
Scheveningse Courant
Slater t-shirts
Sligro
Stadhouder Electroworld
Tess-Admin
Verhuisbedrijf N.J.v.d.Pot& Zn
Viverez
Vliko B.V.
Wim Mos wonen
Zoutenbier vishandel
Zuurmond woninginrichting
Beltona
Gouden Kalf
De Scheveninger
Eetablissment Schnitzelkoerier
Julie Holding B.V.
Edauw + Johannissen
Mediaplantation.nl

Colofon:
Coördinatie: Bert Harmsen
Fotografie: Janine Verhoeff, mediaplantation.nl
Interviews: Aad Gankema
Vorm geving: mediaplantation.nl  
Drukwerk: Edauw.nl  
Aan deze gids werkten mee:  
Rob de Roo, Jaap Lolkema, Jaap Pronk, Marco 
Vredenbregt en Karin Knoester (foto’s jeugdto-
ernooi).

Voorzitter  -  Rob de Roo  (06-50 28 11 69)
Vice Voorzitter  -  Jaap Lolkema  (06-81 93 89 28)
Secretaris  -  Rene de Zeeuw  (06-44 11 43 11)
Penningmeester  -  Marien de Jong  (06-55 37 38 05)
Jeugdvoorzitter  -  Karin Knoester  (06-53 98 61 21)
Technische Zaken  -  Robert Waterreus  (06-48 06 63 09)

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

VAN DE SPONSOR-
COMMISSIE

‘Een mooie  

vereniging  

steunen’



Zwolsestraat 443
2587 VH Den Haag

vastgoed ontwikkeling

vastgoed belegging

vastgoed beheer

chronosvastgoed.nl

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 15 jaar 
uw Scheveningsche
makelaar!!…


