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‘ Keepers: 
Onder de lat,  
tussen de palen  
en op de lijn.’
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Offshore, Guard & Support

Het seizoen 2019-2020 was in veel opzichten een 

bijzonder mooi seizoen. Ons eerste elftal was seri-

eus kandidaat voor het kampioenschap 

en kwam ver in het toernooi om de 

KNVB-beker. Het tweede team was hard 

op weg naar promotie en streed voor 

elk punt om deze mooie stap te kun-

nen zetten. En dan het Vrouwen elftal! 

Op woensdagavond 11 maart bereikten zij met 

een knappe overwinning de halve finale van de 

 KNVB-beker. We wisten echter toen nog niet, dat 

dit de laatste wedstrijd van het seizoen zou zijn op 

het Oostersportpark. 

Het seizoen eindigde bijzonder jammer. Er kwam abrupt 
een eind aan alle voetbalactiviteiten en de kantine ging 
op last van de overheid dicht. Hiermee kwam niet alleen 
een eind aan het voetbal op SVC’08, maar tevens viel het 
volledige verenigingsleven stil. De jeugdkampen en de 
slotdag konden daarom geen doorgang vinden, voor veel 
leden van SVC’08 een groot gemis. 

Gelukkig mogen we inmiddels onze voetballende- en 
niet voetballende leden, gezond en wel weer op ons 
mooie Oostersportpark verwelkomen. Met de nodige 
aanpassingen, dat wel. Want voetbal is samenzijn, en 
samenzijn is in deze tijd 1,5 meter afstand houden. 
Martin Pronk heeft op professionele wijze het clubhuis 
voorzien van looprichtingen en zo aangepast aan het 
‘nieuwe’ samenzijn. En als we allemaal de regels naleven 
kunnen we komend seizoen vaak samen genieten van 
voetbal en clubleven. 

Afgelopen seizoen heeft de selectie van SVC’08 afscheid 
genomen van een aantal spelers. Maar er zijn ook 
nieuwe gezichten bij gekomen. Talentvolle spelers die 
de huidige selectie uitstekend aanvullen. Ik ben ervan 

overtuigd dat we de trend kunnen voortzet-
ten die we afgelopen seizoen hebben ingezet, 
zeker nu oud-speler Michael Ros hoofdtrainer 
Jeffrey Frijters gaat assisteren in zijn derde 
seizoen op jacht naar succes. 

De afgelopen maanden is weer eens duidelijk 
geworden wat echt belangrijk is. Door het 
vele werk, verricht door onze fantastische 
vrijwilligers en door de sponsoren die de club 
trouw zijn gebleven, kunnen we opnieuw 
genieten van waar we zo van houden: het 

voetbal van jong tot oud en van laag tot hoog!
SVC’08 is een hechte familievereniging en zal dat ook 
altijd blijven. Ik weet zeker, dat we er met zijn allen dit 
jaar voor zullen zorgen dat het een mooi seizoen wordt!   
Als voorzitter van SVC’08 kan ik daar alleen maar trots 
op zijn.

Rob de Roo, Voorzitter SVC’08

‘SVC’08  

is een hechte  

familievereniging  

en zal dat  

ook altijd blijven.’

WE WILLEN DE TREND 
VAN AFGELOPEN SEIZOEN 
VOORTZETTEN
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“ ALS COLLECTIEF 
ZULLEN WE ER STAAN”

Het seizoen eindigde abrupt, zonder prijs maar 

door de goede prestaties in de beker 

had het nog een heel mooi vervolg tot 

een voorronde in de KNVB-beker tegen 

Quick. 

Na maanden stilte door de Covid19-maat-
regelen mochten de trainingen -eerst aange-
past -weer beginnen. De selectie ziet er voor 
een deel anders uit. Vertrokken zijn: Jordi de Bruin, Mi-
chael de Niet, Jack Uzgu, en Milko Vermeer. Dave Castil-
lo. Dave Lejewaan en Stephen de Ruiter zijn gestopt met 
selectievoetbal. Tot na de winterstop zijn Liam en Collin 

de Ruiter niet beschikbaar. Zij werken in het buitenland.  
Nieuwe spelers binnen de selectie zijn: Sait Alparslan, 
(middenvelder, Laakkwartier), Gino van der Water, 
(middenvelder, Quick), Jesse Boateng, (aanvaller, Alp-
hense Boys), Ronald Roosberg, (verdediger, Alphense 
Boys), Owen Lammerding, (keeper, HBS), Elliot Pattina-
ma, (aanvallende middenvelder, Jodan Boys), Erik van 
der Meent, (aanvaller, jeugd SVC’08) en Stan Rog, (mid-
denvelder, jeugd SVC’08) en later nog Jeroen Meefout 
(aanvaller, Rijnsburgse Boys). 
Het drietal trainers dat met de selectie werkt is van 
 mening dat de selectie in de breedte is gegroeid en mo-
gelijk als collectief beter zal opereren dan vorig seizoen, 
toen er misschien iets meer nadruk lag op individuele 
klasse. 

BLESSURES
De trainersstaf bestaat uit drie dertigers. Jeffrey Frijters 
begint bij SVC’08 aan zijn derde seizoen als hoofdtrai-
ner. Robin den Dulk traint en coacht de spelers van het 
tweede elftal. Dat is een mix van wat oudere en jongere 
spelers die nog net niet aanhaken. Door die mix kunnen 
die spelers beter worden. Michael Ros is assistent-trai-
ner, hij zal ervaring opdoen en trainingen analyseren 
vanwege zijn studie voor TC2. Toeval of niet, alle drie 
zijn eerder gestopt met voetballen vanwege een blessure. 
Een hernia hield Jeffrey al vroeg aan de kant. Michael 

Ros kampt met de naweeën van een achillespeesblessu-
re, waardoor hij de opleiding TC2 nog niet 
kan volgen omdat daar veel praktijk voor-
komt en hij die bewegingen nog niet kan en 
mag maken. Ook Robin den Dulk moest zijn 
voetbalcarrière vanwege twee zware knie-
blessures vroegtijdig stoppen. Hij ging, als één 
van de jongsten, de trainerscursussen volgen. 
Inmiddels loopt hij al een paar jaartjes mee in 
de trainersstaf van SVC’08.

VOOR DE PRIJZEN GAAN
Met elkaar stralen de trainers  enthousiasme 
uit en hebben zij als doel voor de prijzen te 

gaan. Die prijzen zijn het kampioenschap of een periode-
titel en dus promotiewedstrijden. De ambitie is er en dat 
is ook de lijn van de vereniging. In dat geval is de chemie 
met de groep zeer belangrijk. 

“Een voorspelling voor het komend seizoen is, dat we 
zelf mee willen doen om de hoge plaatsen. Concurrenten 
voor die plaatsen zie ik in DSO, UVS en mogelijk Vites-
se Delft. En je weet nooit hoe andere clubs zich hebben 
versterkt. Outsiders kunnen er zijn, want met Te Werve 
en Wateringse Veld/Kranenburg weet je het maar nooit”, 
verwoordt Jeffrey Frijters. 
“Maar met een hectische periode zoals we nu gehad heb-
ben en waar we zelfs nog middenin zitten is, er van alles 
mogelijk. Als één of meerdere spelers in quarantaine 
moeten, dan mis je die spelers twee weken. Dat kan veel 
doen in zo’n competitie. Dat kan bij je eigen team gebeu-
ren, maar ook bij de tegenstanders. En dan hebben we 
het slechts over het voetballen, een bijzaak! Voor velen is 
het een strijd geweest op leven of dood. Het virus maak-
te veel slachtoffers , en er zijn nog steeds mensen aan 
het revalideren”, relativeert Jeffrey. En gelijk heeft hij. 
Een pandemie is iets dat voor iedereen nieuw is en zich 
over heel de wereld afspeelt. Dan is voetballen inderdaad 
maar een bijzaak.
Maar zolang er gevoetbald kan worden gaat het team er 
natuurlijk voor. In de oefenwedstrijden en de bekerwed-
strijden hebben veel spelers speelminuten gehad. De re-
sultaten en het spel waren veel belovend. De supporters 
zijn benieuwd naar de opstellingen in de eerste competi-
tiewedstrijden en uiteraard naar de resultaten. 

NASCHRIFT
Inmiddels zijn de oefenwedstrijden achter de rug. De resultaten 
wisselden sterk, wat logisch is in de voorbereiding. Spelers zijn 
nog met vakantie, nieuwe spelers moeten worden ingepast en er 
zijn blessures. De start op 1 augustus tegen Scheveningen kwam 
duidelijk te vroeg en leverde een nederlaag op. De overige uitsla-
gen deden er minder toe. Er werd volop geëxperimenteerd met 
de opstelling en de selectie keepers kregen ieder een kans, dit om 
de trainer in staat te stellen de sterkste opstelling te vinden. Geen 
enkele trainer wil verliezen!
De wedstrijd voor de KNVB-beker tegen Quick, die met 5-1 ver-
loren ging, was een toetje van vorig seizoen door het behaalde 
resultaat tegen Jodan Boys.
De overige bekerwedstrijden om de districtsbeker leken op de 
oefenwedstrijden gezien de wisselende uitslagen. Een grote over-
winning bij Den Hoorn (5-1), een gelijk spel tegen Altior (2-2) 
en een nederlaag tegen en bij Voorschoten’97 (6-0).
Mede door de overige resultaten wist SVC’08 zich te plaatsen 
voor de volgende ronde, die gespeeld wordt op dinsdag 13 okto-
ber a.s. tegen Te Werve.
Maar vanaf nu gaat het om de punten in de competitie!

‘Maar zolang er  

gevoetbald  

kan worden  

gaat het team er 

natuurlijk voor.’

De trainers Jeffrey Frijters(linksboven) en zijn assistent trainer Michael Ros, assistent scheidsrechter Mo Taib en Keeperstrainer Ton Pille. 



Eén van de nieuwe spelers die hun opwachting maken 
in de selectie van SVC’08 is zeer ervaren. We stellen 
voor: Elliot Pattinama, 29 jaar en werkzaam in de uit-
zendbranche. Daar regelt hij de uitzending van personeel 
in de zorg. Zeker in deze tijd van belang.
Na heel jong te zijn begonnen bij de F-jes van FC Zoe-
termeer werd hij gescout door ADO Den Haag. Via DSO 
kwam Elliot tenslotte terecht bij RKAVV waar hij de-
buteerde bij de senioren. Zijn weg naar SVC’08 voerde 
vervolgens langs DSO, Scheveningen en Jodan Boys. 
Met deze verenigingen speelde hij wisselend in de Eerste 
klasse, de Hoofdklasse en de Topklasse. Sportief hoog-
tepunt was wel de overwinning met Jodan Boys in de 
beker tegen eredivisionist Go Ahead Eagles. Al deze 
ervaring neemt Elliot mee naar SVC’08, waarbij hij aan-
geeft het liefst op no.10 te spelen, maar ook elders uit de 
voeten kan. Via Michael Ros is hij in contact gekomen 
met onze hoofdtrainer met wie het direct klikte. Het is 

de wens van Elliot ook gezien zijn leeftijd en de kans op 
blessures, wat lager te gaan spelen, maar wel op een aan-
sprekend niveau. Er waren nog wel wat andere clubs in 
beeld, waaronder op hoofdklasse niveau, maar  geen van 
alle clubs gaven mij het gevoel dat ik wel bij SVC’08 had.
Elliot geeft aan de selectie nog niet goed te kennen, maar 
gezien wat hij al zag en de resultaten van vorig seizoen, 
denkt hij zeker met het team voor het kampioenschap te 
gaan. Hij hoopt iedereen snel onder normale omstandig-
heden op de club te zien en er een mooi seizoen van te 
maken.

KIND VAN DE CLUB
Stan Rog liep als kleuter al aan de hand van zijn va-
der, die jarenlang in het eerste van JAC speelde, naar 
het veld van die club. Het was dus geen wonder dat de 
kleine Stan op 6 jarige leeftijd ging voetballen in de F2 
van de toen net door fusie tussen SV’35 en JAC ontstane 

NIEUWE SPELERS GAAN 
OOK DIT SEIZOEN  
VOOR HET KAMPIOENSCHAP

Selectiespelers
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nieuwe vereniging SVC’08! En niet zonder 
resultaat: de F2 van SVC’08 mocht zich de 
eerste kampioen noemen van SVC’08!
Wat groter geworden in de F1 wederom kam-
pioen en dat in één van de hoogste F-klassen.
Behalve van deze sportieve hoogtepunten 
genoot Stan ook van de jeugdkampen en de 
vele internationale toernooien.
Tenslotte wordt hij aankomend seizoen als 
laatstejaars jeugdspeler geroepen om tot de selectie toe 
te treden. Afgelopen seizoen maakte hij daar al zijn 
opwachting als invaller in de gewonnen bekerwedstrijd 
tegen Jodan Boys uit Gouda, een prima debuut!
Ook Stan voetbalt het liefst van uit het middenveld. 
 Vervolgens wil de VWO scholier een vaste waar-
de  worden in het team om dan later op een zo hoog 
 mogelijk niveau te gaan voetballen. Wij hopen dat het   
vele seizoenen SVC’08 zal zijn. Wat nu al vaststaat is dat 
hij de eerste selectiespeler is die zijn hele opleiding bij 
SVC’08 heeft genoten! Als we kijken naar de ambitie  
die de jeugdafdeling uitstraalt, denken we  
dat er de komende jaren meer jeugdig talent 
zal doorstromen.

TERUG OP HET OUDE NEST
De voorzitter schreef hiervoor, dat SVC’08 
een echte familievereniging is. Soms vliegen 
familieleden uit, maar vaak komen ze weer 
op het oude nest terug.
Ook zo bij Owen Lammerding. Hij was voor-
bestemd om bij SVC’08 zijn voetballoopbaan te begin-
nen, omdat zijn opa en oom beiden in het eerste team 

van SV’35 hebben gespeeld.
Dus meldde hij zich al op 5 jarige leeftijd bij 
onze vereniging. Hij bleek zoveel talent te 
hebben dat hij met 11 jaar overstapte naar de 
jeugd van HBS. Bij die gerenommeerde club 
beleefde Owen een aantal sportieve hoog-
tepunten: met JO15-1 kampioen in 2017, 
finalist bij de Haaglanden Cup die op ons 
Oostersportpark werd gespeeld en tenslotte 

kampioen met JO17-1 en promotie naar de hoofdklasse. 
Vervolgens speelde hij in het tweede van HBS uitko-
mend in de Reserve Hoofdklasse zondag. Als je dan ook 
nog een aantal keer mag deelnemen aan selectiewedstrij-
den van de KNVB, dan is dat alles bij elkaar een flinke 
carrière voor een 18 jarige.
En dan nu teruggekeerd op het oude nest. Terug bij de 
vereniging waar hij als klein ventje mee ging op voor-
jaars- en zomerkamp. Hij wil ervaring opdoen in het 
eerste elftal en zo een complete keeper worden op het 
hoogst mogelijke niveau. En natuurlijk bovenin mee-

draaien en een prijs pakken! Wie weet de 
hoofdprijs, het kampioenschap!
Bij de overige nieuwe spelers die hun op-
wachting maken komt Erik van der Meent 
uit de eigen jeugd, terwijl Gino van der Water 
met een verleden bij bij JAC nu van Quick 
komt.
Tenslotte komen Ronald Roosberg en Jessy 
Boateng van Alphense Boys, Sait Alparsan 
van Laakkwartier en Jeroen Meefout van 

Rijnsburgse boys.

‘Ik wil een complete 

keeper worden op 

het hoogst mogelijke 

niveau.’

‘de F2 van SVC’08 

mocht zich de eerste 

kampioen noemen 

van SVC’08!’

Ander pagina: Elliot Pattinama en Stan Rog. Hier boven Owen Lammerding. Owen en Stan bij de prijsuitreiking van een SVC‘08 thuistoernooi in 2012
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Zaterdag 2e klasse

BERKEL
DSO

DOCOS
HVC’10
KAGIA

VAN NISPEN
RCL

SOCCER BOYS
SVC’08

UVS
VITESSE DELFT

TE WERVE
WAT.V/KRANENBURG

WESTLANDIA

DATUM TEGENSTANDER BALSPONSORS 2020
26-09 HVC’10 REDERIJ GROEN   
10-10 TE WERVE CAFÉ DE RENBAAN
24-10 VAN NISPEN EVE MAATVOERING  
07-11 RCL ROBERT VAN DER ZWAN MAKELAARS
21-11 VITESSE DELFT SCHOONMAAKBEDRIJF KEUS
05-12 DSO DE RIJK MAGAZIJNINRICHTING BV.
   
    
DATUM TEGENSTANDER BALSPONSORS 2021
23-01 BERKEL ESSO SCHEVENINGEN
06-02 SOCCER BOYS VAN DER POT VERHUIZINGEN
06-03 WAT.V/KRANENBURG EIJGENDAAL & V. ROMONDT
20-03 KAGIA ELLENS & LENTZE
10-04 WESTLANDIA HG HUIZENBEHEER
24-04 DOCOS ZUURMOND WONINGINRICHTING
15-05 UVS BOEG NAUTIC

BUSSPONSORS 2020 DATUM TEGENSTANDER
EVE MAATVOERING 03-10 KAGIA
BOEG NAUTIC 31-10 WESTLANDIA

BUSSPONSOREN 2021 DATUM TEGENSTANDER
ELLENS & LENTZE 27-02 RCL
REDERIJ GROEN 27-03 HVC’10
ROB HAGEMANN 08-05 VAN NISPEN

Helaas hebben we het seizoen 2019-2020 niet af kunnen 
maken door de Corona pandemie. Daardoor heeft de gebrui-
kelijke promotie/degradatie regeling ook niet plaats gehad. 
Uitzondering op de regel is dat koploper Valken’68 zo gelukkig 
is geweest een opengevallen plaats in de 1e klasse te mogen 
innemen. Als vervanger van Valken’68 komt oude bekende 
Vitesse Delft over uit de 2e klasse D (Rotterdamse regio)

Nieuwkomers
Alleen Vitesse Delft is dit seizoen nieuw. In 2018-2019 zijn oudere 
spelers in het 3e team gaan spelen en is Vitesse begonnen met 
een nieuwe opbouw van het elftal met spelers vanuit de jeugd en 
aanvullingen van buiten Vitesse. Afgelopen seizoen eindigde Vitesse 
Delft na zeventien wedstrijden op een keurige vierde plaats 

Verwachtingen
Afgaand op de prestaties van de ploegen in het afgelopen seizoen 
is altijd gevaarlijk bij een voorspelling. Veel teams zullen door de 

trainerscarrousel flink zijn gewijzigd. Toch zullen de onderlinge 
verschillen weer klein zijn, al zullen we de traditionele clubs wel 
weer bovenin mogen verwachten. Zo is DSO de gedoodverfde 
 kampioenskandidaat. Maar clubs als UVS, Vitesse Delft en ook 
SVC’08 zullen de club uit Zoetermeer het vuur flink aan de schenen 
leggen. Clubs als HVC’10, Westlandia, Berkel, Soccer Boys en 
wellicht Te Werve kunnen altijd verrassen met een periodetitel. De 
andere clubs zullen vooral op handhaving in de 2e klasse uit zijn.

SVC’08
Tegenover het verlies van Mike de Niet en Jordy de Bruin voor de 
club is er ook weer een aantal nieuwkomers te bewonderen bij 
SVC’08. We denken dat we door deze aanvullingen zeker in de 
breedte sterker zijn geworden en mogen verwachten dat SVC’08 
om de bovenste plaatsen mee gaat strijden.
De historie leert ons echter dat een bescheiden opstelling v.w.b. 
promotiekansen op zijn plaats is, en veel zal afhangen van blessu-
res en hoe het nu eenmaal loopt tijdens een lange competitie.

EIJGENDAAL & VAN ROMONDT
ASSURANTIËN PENSIOENEN HYPOTHEKEN

WWW.ZARAUTZ.NL

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

In de breedte sterker geworden, verwachten we  
om de bovenste plaatsen mee te gaan strijden
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SPANNENDE TIJDEN 
VOOR SPONSORS
Het is de afgelopen maanden spannend 

geweest te zien hoe het met onze spon-

sors in Coronatijd is gegaan. In deze gids 

een paar stukjes hierover.

Allereerst onze hoofdsponsor, rederij Groen. 
Behalve verenigingsman is de heer Groen al 
jaren hoofdsponsor van eerst SV’35 en daarna al weer 12 
jaar van SVC’08. De heer Groen was en is de vaste factor 
onder de sponsors. Altijd aanwezig bij thuiswedstrijden, 
meestal bij uitwedstrijden en nog steeds doodziek als er 
wordt verloren.
Nu valt rederij Groen niet onder de corona risicobedrij-
ven, zoals horeca en sportscholen. Desgevraagd zegt de 
heer Erik Groen dat het bedrijf na zoals overal, een aar-
zelende periode vanwege de lock down, niet extreem last 
heeft gehad van de maatregelen die de regering uitvaar-

digde. Schepen van rederij Groen blijven de 
wereldzeeën bevaren.
We zijn als vereniging SVC’08 bijzonder trots 
dat dit bedrijf hoofdsponsor is. We wensen de 
familie Groen nog jaren op de “Henk Groen-
tribune” aan te treffen.

ESSO SCHEVENINGEN IN CORONATIJD
Op de vraag aan een aantal sponsors hoe zij 
de crisis hebben beleefd, antwoordt Marcel 

Ligthart in briefvorm, waarvan we de inhoud hieronder 
weergeven:

Beste lezers,

Wat een raar slot van seizoen ’19/‘20, toen we allen in een lock 
down verzeild raakten!
Lege wegen, kantoren, scholen en voetbalvelden, alles om dit 
nare virus een halt toe te roepen.
Gelukkig is er af en toe wat georganiseerd om bij te kletsen en 

naar de toekomst te kijken. Zakelijk gezien is 2020 natuurlijk 
een matig jaar, ook de inkomsten van de club staan onder druk.
Ik kan u echter beloven dat Esso Scheveningen de komende 
jaren zilver sponsor blijft bij SVC 08! Het is heel prettig al die 
SVC08 leden regelmatig te zien bij ons op de zaak.
Het doet ons goed dat er sinds enige tijd weer voorzichtig wordt 
opgestart en het verenigingsleven weer wordt opgepakt. Op 
de (oefen) wedstrijddagen en voor de beker is de opkomst en 
gezelligheid op de club weer als vanouds. Ongelofelijk triest is 
natuurlijk dat we nu aan het begin van het seizoen al veel te 
vroeg afscheid hebben moeten nemen van onze supervrijwilliger 
en kantinebaas Wout Spaans. We gaan hem ontzettend missen.
De selectie van ons 1e team ziet er goed uit met een aantal 
 nieuwe gezichten, helaas verliet ook een aantal spelers onze 
club. Jammer ook dat (oud)topscorer Stephen de Ruiter stopt als 
 speler, leuk dat hij de sponsorcommissie gaat versterken.  
Ik voorspel u dat we daar nog veel plezier aan gaan beleven.
Deze winterstop gaan we met de selectie niet naar het zonnige 
Spanje, Valkenswaard wordt de locatie voor een top trainings-
kamp waaraan ik en mijn sponsorvrienden graag deelnemen.
Laten we er een mooi jaar van maken!
 
Met sportieve groet,
Marcel Ligthart. Esso Scheveningen.

Lees verder op pagina 13

‘nog steeds

doodziek

als er wordt

verloren.’

ALS MATEN BELANGRIJK ZIJN

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

Aankomst in de Scheveningse haven van Green Waves van Rederij Groen

Mariska & Marcel Ligthart



EVE MAATVOERING IN DE CORONACRISIS
De belangrijkste vraag die we onze sponsors willen 
stellen is: “ Hoe zijn jullie met het bedrijf de Coron-
acrisis doorgekomen?” 

In het geval van EVE maatvoering, een van 
onze gewaardeerde zilversponsors, is dat:  
“Eigenlijk best goed; de bouwwereld draaide 
gewoon door, al moesten wel wat maatrege-
len worden genomen.
Ook in de persoonlijke sfeer waren geen ziek-
tegevallen, zo meldde Ed Vermeer, eigenaar 
van het bedrijf.
Dan gaat het gesprek terug naar het afgelopen seizoen. 
“Ik heb een onwijs leuk seizoen meegemaakt met een 
geweldig trainingskamp. Ik heb genoten van alle leuke 
en mooie mensen die ik ontmoette. Alleen jammer dat 
er geen dames mee waren op het trainingskamp”. Wie 
weet in de toekomst.
Een belangrijk punt afgelopen seizoen was, dat de zoon 
van Ed keeper was bij de selectie, soms spelend in het 
eerste maar vaker in het tweede. Vader Ed stelt, en wel-
ke vader zou dat niet doen, dat met zoon Milco er meer 
punten gepakt zouden zijn door SVC’08. Maar helaas, de 
trainer besliste vaak anders en Ed respecteert dat uiter-
aard sportief.
Om meer aan keepen in een eerste elftal toe te komen is 
Milco volgend seizoen doelman bij Graaf WillemII-VAC. 
Daardoor is vader Ed helaas minder aanwezig bij de ko-
mende wedstrijden van het eerste elftal van onze vereni-
ging.
Toch blijft hij graag verbonden aan SVC’08. Hij vindt het 
een fantastische vereniging waar een goed beleid wordt 
gevoerd. Ed hoop nog jaren hier te kunnen komen en 
wij hopen dat met hem.

ZARAUTZ KLEDINGSPONSOR DAMESAFDELING
Een zondag in maart 2020. Een zwarte zondag. Alle horeca-
gelegenheden moesten per direct worden gesloten. De klanten 
mochten nog net hun bord leeg eten en dan was het: wegwezen 
en voorlopig niet meer terugkomen!!

Keihard moet dat zijn aangekomen bij Harry, onze kle-
dingsponsor van de dames en meisjes en eigenaar van 
het lunch- en diner café Zarautz.
Maanden bleef de zaak dicht en de mensen die anders 
binnenkwamen, liepen er nu langs. En Harry zat thuis. 
Werkelijk een zware tijd!
Hoe is Harry die tijd doorgekomen? Wel, door actief 
bezig te zijn in zijn zaak. Hij had alle ruimte en tijd. De 
keuken werd aangepast en vernieuwd en er kwam een 
invalidentoilet. Tevens werden alle toiletten opnieuw 
betegeld. Zo kon Harry zijn energie kwijt; we hebben op 
diverse sociale media het resultaat kunnen zien. Het ziet 
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er prachtig uit!
Gelukkig kunnen we nu weer zelf naar het 
restaurant komen en genieten van al het 
heerlijks dat Harry te bieden heeft. Wel even 
van tevoren reserveren! We hopen dat velen 
de weg terug vinden naar lunch-en diner café 
Zarautz!
Ondertussen merkte Harry op, dat hij het 
jammer vond dat het seizoen zo plotseling 
werd afgebroken. Ondanks zijn eigen pro-
blemen wenst hij SVC’08 een mooi voetbal 
seizoen. waarbij hij de nieuwe aanwinsten 

een warm welkom toeroept.
Wij hopen Harry komende tijd weer veel te zien en zeker 
temidden van “zijn” dames die onlangs door hem samen 
met de firma Overduin & Kreft zijn voorzien van prach-
tige trainingskledij en bijbehorende tassen.

‘We hopen dat velen de weg terug vinden naar 

lunch-en diner café Zarautz!’

‘Ik heb genoten  

van alle leuke en 

mooie mensen  

die ik  

ontmoette.’
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Voorste rij van links naar rechts:
Maurice Oosterbaan, Mo Taib, Said Alpersan, Jerry Plat, Ton Pille, Jeffrey Freijters, Michael Ros, Thomas Hughes, Fabian Toet en Jan van der Meer.

Tweede rij van links naar rechts:
Pepijn Knoester, Jeffrey van der Meer, Frans Tettero, Owen Lammerding, Joey Vos, Davey Oort, Gino van de Water, Stan Rog en Mathijs de Jong.

Derde rij staand van links naar rechts:
Ronald Roosberg, Patrick Bos, Jeroen Meefout, Elliot Pattinama, Youssef Massaoudi, Clay Hoekstra, Jesse Boateng en Erik van der Meent.
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WEER GENIETEN VAN 
HET CLUBLEVEN 

Je moet schieten, anders kun je niet scoren. 
Maar als je niet kunt spelen, dan kun je ook 
niet schieten. Dat heeft heel voetballend Ne-
derland in 2020 aan den lijve ondervonden. 
Plots kwam voetbal stil te liggen en daarmee 
ook het clubleven. Iets dat voor de meiden en 
dames van SVC’08 net zo belangrijk is als het 
voetballen zelf. 

Wat was het jammer, net nu VR1 op weg was naar de 

halve finale van de KNVB-beker en nog mee-
speelde voor een plek in de top drie. Ook VR2 
was goed op weg om er een mooi seizoen van 
te maken. De meisjesteams van SVC’08 pres-
teerden voor de winterstop zo goed dat velen 
in februari een nieuwe uitdaging kregen. 
Ze werden ingedeeld in een nieuwe, hogere 
poule. Helaas zullen we nooit weten hoe het 

had kunnen eindigen. Maar gelukkig kunnen we weer 
vooruitkijken. 

‘Verenigingsleven 

net zo  

belangrijk  

als voetballen’

Meisjes en vrouwenteams in het nieuwe seizoen.

Voorste rij zittend links naar rechts: Mara van Vegchel, Maaike Spaans, Eva Huitema, Fred Verweij (trainer) , Harry Zarautz (shirt sponsor), Patrick Janssen (trainer),  
Melanie Oosterbaan, Michelle Bekking en Eva Hoogland. 
Middelste rij zittend links naar rechts: Maaike de Lange, Fleur den Dulk, Anastasia Dekker, Kim de Kleijnen, Emma Haasnoot, Maxime Dietz, Nina de Jong, Marjolein Kennekens 
en Sylvia den Heijer. 

Achterste rij staand links naar rechts: Danielle van Rijk, Tessa Plat, Quirine Martens, Hanna van Dam, Carleen Korff, Charlotte Verweij, Debby Zandbergen, Isabel Haasnoot, 
Michelle Korving en Deborah Oosterbaan.

We staan aan de start van seizoen 2020-2021. Eerst staan 
de bekerwedstrijden op het programma waarin SVC’08 
VR1 mag aantreden tegen VDL VR1, DoCos VR1 en Zwa-
luwen VR2. Het tweede vrouwenelftal van SVC’08 komt 
in de beker uit tegen Nieuwerkerk VR1, sv Poortugaal 
VR2 en Ariston VR3. 

Over de competitie valt nog weinig te zeggen. Het speel-
schema en de poule is nog niet bekend. Maar wat maakt 
dat uit? Het belangrijkste is dat we met z’n allen, gezond 

en wel, weer op het veld staan. Dat we weer kunnen 
genieten van het clubleven en meer dan ooit beseffen 
dat we gezegend zijn dat we voetballen bij zo’n mooie 
club als SVC’08. Een club waar er komend seizoen weer 
een meidenteam bij is gekomen en nu bestaat uit een 
MO9, MO11, MO13-1, MO13-2, MO15, MO17 en twee 
Vrouwenteams. 



HALLO
TOPSPORTERS
JUmBo SChEvEnInGeN
wEnSt jUlLiE
eEn tOp sEiZoEn !

120 gratis
overdekte parkeerplaatsen!

Scheveningen, Bergenstraat 7

Openingstijden
maandag t/m zaterdag 8.00-22.00
zondag 9.00-21.00

31268-4711 Scheveningen-Advertentie voetbalclub.indd   1 11-09-20   14:57

Een fenomeen is hij eigenlijk: als je acht jaar achter 

elkaar clubtopscorer bent geweest en één keer tot 

speler van het jaar bent uitgeroepen dan heb je 

een aardige staat van dienst.

Zulke spitsen zie je niet veel in de regio.  
Toch gaat hij (31 jaar is hij pas) de selec-
tie verlaten. “Zowel fysiek (hamstrings) als 
mentaal kan ik geen 100% meer geven” 
vindt Stephen. “Anderhalf jaar geleden is er 
gezinsuitbreiding gekomen en dat heeft ook 
wel wat verandering gebracht. Waarschijnlijk 
ga ik lager voetballen, in een vriendenteam, 
misschien het vierde elftal”. 
In de rust van de traditionele wedstrijd op 
1 augustus jl. tegen Scheveningen, werd 
officieel afscheid genomen van Stephen als 
speler van het eerste. Er waren welgemeende 
woorden van bestuurslid technische zaken 
Robert Waterreus, bloemen en waarderend applaus van 
spelers en toeschouwers.
Toen hij 18 jaar was debuteerde Stephen in het eerste 

STEPHEN DE RUITER
ZEGT SELECTIE GOODBYE

‘Je moet  

natuurlijk ook 

mensen om je heen 

hebben  

die je weten te 

vinden om te kunnen 

 scoren!’

van JAC en sinds de fusie (SVC’08) speelde hij zo goed 
als altijd in de selectie met veel plezier, want scoren is 
een lekker gevoel. Je moet natuurlijk ook mensen om 
je heen hebben die je weten te vinden om te kunnen 
scoren. Met zijn twee jongere broers, Liam en Colin 
stonden er wel eens drie jongens uit één gezin in de 
basis. De trotse ouders zijn bijna iedere wedstrijd getuige 

van de sportieve daden van hun zoons. Hun 
moeder is een Ierse en vader een Schevenin-
ger. Waarschijnlijk hebben ze Stephen zo’n 
180 tot 200 keer zien scoren in competitie en 
bekerwedstrijden. In totaal zullen het ruim 
300 wedstrijden zijn geweest. 
“Het hoogtepunt was het kampioenschap 
en dus de promotie naar de 1e klasse, onder 
leiding van trainer Bert de Best, inmiddels een 
paar jaar geleden. Eigenlijk moeten wij als 
redelijk grote club in de 1e klas spelen. Met de 
jeugdopleiding zijn we goed bezig en met ei-
gen jongens en wat anderen kun je een goede 
mix krijgen om dat doel te bereiken”, aldus de 
finance controller bij Aegon. 

“Ook hoop ik mijn andere hobby’s op te pakken: hardlo-
pen en boksen. Geen wedstrijden maar workouts, daar 
krijg je een enorm goede conditie van”. 
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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

ADMINISTRATIE- & BELASTINGADVIESBUREAU

‘IK KIJK NIET OF IEDEREEN ALLES 
GOED DOET, IK KIJK OF WE MET 

ELKAAR DE GOEDE DINGEN DOEN.’
VISIE OP HET WERKEN BIJ DE JEUGD VAN SVC’08:
Trainers, leiders, voetbaltechnische- en lijncoördinatoren 
weten precies wat er nodig is om doelstellingen te rea-
liseren. Maak gebruik van die kennis en coördineer die 
meningen. Draagvlak en betrokkenheid zijn de basis van 
succes in elke jeugdopleiding. 

We zijn in een paar jaar gegroeid van 1e klasse naar 
Hoofdklasse. Een mooie groei, en er zit nog meer in.  

We gaan dit seizoen bij de jongste jeugd de trainingen 
zó organiseren, dat ook de laatbloeiers dezelfde kansen 
blijven krijgen. We willen ze leren om te dribbelen met 
het hoofd omhoog. En als we ze kunnen leren om de 
bal met twee benen aan te nemen, kunnen we vaker 
en sneller vooruit voetballen. Door spelers niet te vroeg 
buiten te sluiten, hebben we later een vollere vijver. 

Bij de oudere jeugd willen we de samenwerking tussen 

de spelers verbeteren. Daar zit nog heel veel rek in. Hoe 
gaat de opbouw op eigen speelhelft? Hoe veroveren we 
de bal op de helft van de tegenstander? Duidelijke team 
tactische afspraken zijn noodzakelijk om een stabiele 
Hoofdklasser te worden.

Jongens en meisjes met plezier beter leren voetballen, 
dat is ons doel. Ieder op zijn of haar eigen niveau. We 
hebben oog voor zowel de 1e teams als de 2e, 3e en 4e 

teams. Namens de Technische Commissie begeleiden 
Leenderd Rog, Richard Buitenhek en Gilbert de Zeeuw 
alle trainers in de bovenbouw. Bij de onderbouw doen 
dat Henk Pronk, Wout Winkel, Pepijn Knoester en 
Arthur Levert. Ard Buis begeleidt de keeperstrainers, en 
Patrick Janssen de meidentrainers. Cor Mooijman is onze 
stafmedewerker, zeg maar de smeerolie van de TC. 

Door al die kennis en betrokkenheid gaat het gewoon 
goed bij SVC’08. En doen we met elkaar de goede dingen

Hoofd Opleiding Harold Tjaden: 
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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

DR. LELYKADE 1D
2583 CL SCHEVENINGEN

070 - 322 37 40
RESERVERINGEN@HETGOUDENKALF.COM

In een normaal voetbalseizoen is er veel te doen 

voor de jeugdcommissie: het organiseren van de 

wedstrijden op zaterdagen, de trainingen, spelers 

begeleiden naar een ander team, tenue ruilen of 

aanschaffen, en toernooien organiseren. Maar ook 

de organisatie van het voorjaars- en zomerkamp 

en soms een buitenlandse reis hoort bij de taken 

van de Jeugdcommissie.

Door het coronavirus (CoVid19) is het seizoen 
abrupt geëindigd en de bovengenoemde kam-
pen, die SVC’08 altijd organiseert, mochten 
niet doorgaan. Alle voorbereidingen ten spijt. 
Na enkele maanden mocht er gelukkig weer 
getraind worden door de onderbouw (jeugd 
tot 12 jaar). En de bovenbouw (12-18 jari-
gen) mocht met inachtname van de 1,5 meter 
afstand ook met de bal aan de slag. 
Op 22 augustus is het visserijtoernooi geor-

ganiseerd, zij het met beperkingen zoals het toelaten 
van maximaal 250 toeschouwers en de looproutes in de 
kantine. De tweede helft van augustus zijn de trainingen 
weer begonnen en 4 september gaat zelfs de bal weer 
rollen in competitieverband. Hectische tijden voor de 
jeugdcommissie. Met name met Leny Baak en Ria Bra-
ham spraken wij over deze zaken. Ze blijven er redelijk 
nuchter onder: “het zomerkamp voor 2021 is alweer 
gereserveerd”. 
Leny Baak loopt al vanaf 1974 mee en naast haar an-
dere SVC’08 werkzaamheden verricht zij nog veel meer 
vrijwilligerswerk. Om fit en in conditie te blijven zwemt 
ze en doet ze aan hardlopen. Ria Braham is sinds 1999 
verbonden aan de vereniging, eerst als moeder van haar 
zoon en sinds 2004 in het (jeugd)bestuur. Naast haar 
fulltimebaan bij DHL is het organiseren en regelen bij 

een club als SVC’08 met ruim 430 jeugdleden 
een behoorlijke klus. Als dit blad verschijnt, is 
de jeugdcompetitie een tijdje aan de gang en 
zijn de teams en jeugdleiders op zaterdagoch-
tend vroeg op het sportpark aanwezig. Leny 
en Ria zijn er dan ook bij om spelers en te-
genstanders te verwelkomen en alles in goede 
banen te leiden, samen met andere vrijwilli-
gers van de jeugdcommissie. Hopelijk in weer 
wat normalere omstandigheden en zonder te 
veel beperkende maatregelen.

VAN DE JEUGDCIE:

‘Het  

zomerkamp  

voor 2021  

is al  

gereserveerd!’



Voor een aantal sponsors van onze vereniging waren 
het en zijn het nog steeds moeilijke tijden. Hele bedrijfs-
takken en bedrijven zijn tot stilstand gekomen en als 
ze weer opgestart konden worden, liepen de omzetten 
sterk terug. Namens de sponsorcommissie hebben we de 
sponsors in de voetballoze tijd rond Pasen en Pinksteren 
een opbeurende mail gestuurd.

Als familievereniging leeft SVC’08 mee met 
het wel en wee van allen die betrokken zijn 
bij de vereniging, of dat nu leden, ouders van 
leden, donateurs of sponsors zijn. De Spon-
sorcommissie heeft mede als doel de sponsors 
bij de vereniging te betrekken, zodat ze zich 
er thuis voelen. Afgelopen winter - nog voor 
de crisis - was er voor de tweede maal een 
walking diner. We aten en dronken beurte-
lings bij diner café Zarautz, restaurant Gou-
den Kalf en pannenkoekenhuis ‘Oma Toos’.
Wederom een groot succes!! Zo’n walking 
diner zou zomaar een blijvertje kunnen zijn.
Onlangs waren de sponsors uitgenodigd voor een tapas 
buffet bij onze sponsor Boonoonoonoos op het strand 
van Scheveningen. Het was een gezellige bijeenkomst 
met voortreffelijk eten! Fijn dat we elkaar weer zo kon-
den ontmoeten.
Als speciale gasten waren aanwezig de voorzitter en de 
manager van de stichting Ronald McDonaldhuis. Zij 
gaven uitleg over het werk dat deze stichting doet om 
ouders van doodzieke kinderen een onderdak te geven 
vlakbij deze patiëntjes. Het Ronald McDonald kinder-
fonds neemt met instemming van het bestuur de plaats 
in van de stichting Kika. De sponsorcommissie is lid ge-

worden van het Ronald McDonald kinderfonds en steunt 
dit fonds met een donatie.

Op deze manier wil de sponsorcommissie van SVC’08 de 
band met onze sponsors vorm geven en tevens maat-
schappelijke betrokkenheid tonen. Hoe het komend 
seizoen zal verlopen, ligt in de toekomst verborgen. Door 
de stilstand van de afgelopen maanden zijn er activi-
teiten op de plank blijven liggen. We hopen komend 

seizoen weer een en ander op te pakken. 
Vervelend is dat bij wedstrijdbezoek er voorlo-
pig beperkingen zijn. We kunnen nauwelijks 
sponsors ontvangen in het sponsorhome en 
zelfs de toegang tot de wedstrijden is op het 
ogenblik dat deze gids uitkomt beperkt tot 
250 mensen. Maar, als de sponsors zich op tijd 
na uitnodiging melden, zal er voor hen zeker 
een toegangskaart zijn. We blijven hopen daar 
eens alles weer ‘normaal’ zal zijn. 
Laten we elkaar niet loslaten en er een goed 
seizoen van maken.
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‘De sponsor-

commissie wil 

maatschappelijke 

betrokkenheid 

tonen.’

Sylvia den Heijer is voortrekker van de nieuwe activi-
teitencommissie. Samen met Deborah Oosterbaan en 
Fay Keeris organiseert ze samen sinds 2019 allerlei 
activiteiten. Nieuwe activiteiten en activiteiten die sinds 
mensengeheugenis al binnen de club bestaan. De nieuw-
jaarsloop door Clingendael voor de jeugd en voor de 
senioren, het 7 tegen 7 toernooi, de oliebollen 
en een loterij op de eerste zaterdag van het 
nieuwe jaar. Aan het eind van het seizoen is 
de slotdag met diverse activiteiten die veel 
deelnemers en toeschouwers trekt. Een pas 
opgestarte activiteit is het playstation toernooi 
voor kinderen.
In februari was er nog een kinderdisco en een 
feest voor de ouderen. En toen het in maart 
stil werd en er maanden geen contact was 
met de bal werden er al wel ideeën uitgewerkt voor de 
komende tijd. “We hopen een kinderdisco te kunnen 
houden. Bij één van de thuiswedstrijden zal een ar-
tiest worden uitgenodigd en kan er een feestje worden 
gevierd. Een bingo-avond en klaverjassen staan op het 
programma. 

De activiteitencommissie is een nieuw platform dat 
diverse evenementen organiseert waar ieder lid wel aan 
kan meedoen. SVC’08 is een echte familievereniging met 
veel gezelligheid”. 
Sylvia kan dat weten want vanaf haar tijd dat zij nog in 
de maxicosi zat, maakte ze al kennis met voetbal en.  

Logisch dat ze als meisje ook ging voetballen. 
Ze heeft de vrouwenafdeling zien groeien. 
Haar enthousiasme voor de voetbalsport 
werkt heel aanstekelijk net als het praten 
over en het organiseren van de gezellige din-
gen voor de club. Inmiddels is ze als moeder 
verantwoordelijk voor de vierde generatie 
in haar familie. Opa en oma zijn bekende 
bezoekers op het Oostersportpark. Gerrit was 
eerste elftalspeler in de jaren ‘50 en ‘60. Zijn 

drie kinderen zijn ook actief geweest. Willem en Johan 
waren goede voetballers en Ria, de moeder van Sylvia, is 
al jaren in de kantine behulpzaam en heeft diverse func-
ties bekleed. We kunnen eigenlijk niet wachten op de 
activiteiten die op het programma staan. Als het allemaal 
weer kan en mag.

Binding  

met de club  

is met de paplepel 

ingegeven.’

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

SVC’08 LEEFT MEE  
MET DE SPONSORS!!

Sylvia den Heijer



Hart van het recreatieve voetbal
In deze gids laten we het licht schijnen over een 

aantal commissies in onze vereniging. Op deze 

plek is de Elftalcommissie aan de beurt.

Klinkt simpel: de Elftalcommissie is een 
commissie die elftallen samenstelt en laat 
voetballen onder leiding van een scheidsrech-
ter. Het ligt echter veel gecompliceerder. Kees 
Dekker, Bas Doesburg, Joan Gordijn, Leo van 
Teijlingen en Hans van der Pot zijn wekelijks 
bezig om de senioren afdeling vanaf SVC’08 3 
en de veteranenteams op de been te houden 
en wedstrijden te laten spelen. Zij vormen het 
hart van het recreatieve voetbal. Recreatief 
voetbal is de steunpilaar voor de vereniging. 
Uit die teams worden veel vrijwilligers gere-
kruteerd en daar drijft het verenigingsleven op. Maar die 
teams te laten spelen met voldoende spelers is geen een-
voudige taak. Om teams compleet te maken, zijn er soms 
20 mensen nodig. En dat om één elftal in het veld te krij-
gen. Sommige leden denken wel eens te vrijblijvend over 
de beoefening van hun sport. Onverwachte afschrijvin-
gen, tegenstanders die niet komen opdagen, alles komt 
voor en het getuigt van grote klasse dat bovenstaande 
commissieleden week in week uit de moed hebben om 
door te gaan. Goed als dit gewaardeerd wordt!!

Behalve teams moeten er scheidsrechters beschikbaar 
zijn. Daar wordt ook voor gezorgd door de Elftalcommis-
sie. Vraag niet hoeveel hoofdbrekens het kost om aan de 
eis te voldoen dat voor alle wedstrijden een scheidsrech-
ter beschikbaar moet zijn.
Gelukkig is er een aantal leden dat zich als scheidsrechter 
heeft bekwaamd en geregeld wedstrijden leidt. Maar er 

zijn nooit genoeg scheidsrechters! Wie zich bij 
het lezen van dit stukje geroepen voelt, Joan 
Gordijn helpt je graag verder.

Conclusie: zonder andere commissies tekort 
te doen kan gesteld worden dat de Elftalcom-
missie een belangrijke commissie is binnen 
SVC’08. Door de inzet van de mensen die 
deze commissie bemannen, is het mogelijk 
dat iedereen die dat kan en wil, de mogelijk-
heid krijgt hun prachtige voetbalsport te be-
oefenen. Het is een fantastisch gezicht op een 

zaterdagochtend en middag alle velden bezet te zien door 
spelers, begeleiding, scheidsrechters en grensrechters. 
Om dan na de wedstrijd in de kantine of op het buiten-
terras de derde helft gestalte te geven. Direct en indirect 
zorgt de Elftalcommissie om dit deel van het verenigings-
leven mogelijk te maken.
De leden van deze commissie verdienen veel respect, 
maar vooral steun!
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Hoofdsponsor:
Rederij Groen

Jeugdsponsor:
Robert van der Zwan Makelaardij

Sponsor vrouwen en meiden:
Grand Café Zarautz

Zilversponsors:
Eijgendaal & van Romondt
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
Beltona
Biezeman Autobedrijf
Boonoonoonoos
Charly’s Verhuizingen
Cirk & Verhoog
De Lens
Dissel Tegelzetbedrijf
Edauw + Johannissen
Van der Geest verhuizingen
Gouden Kalf
Rob Hagemann
HBK financiële diensten
Heineken
Hofstad Security
Howden Insurance Brokers Nederland B.V.
ING Bank
De Jong uitvaartverzorging
Julie Holding B.V.
Jumbo Scheveningen
Keus schoonmaakbedrijf
Kruijt, woning- en projectstoffering
De Lange- van der Plas
Main Energie
Maritiem B.V.

Meesterbouw
Mediaplantation
Meeuwisse Nederland B.V.
MJL Investments
Multivolt
Noordzee beveiliging
Oma Toos
Out of the Sun
Overduin & Kreft
Rabobank Den Haag
Rederij van der Zwan
Café De Renbaan
Renewi
Verkeersschool De Ridder
J.K. Roos Timmerbedrijf
De Scheveninger
Sligro
Stadhouder Electroworld
Tess - Admin
Tomorrow marketing & sales services
Verhuisbedrijf N.J. van der Pot & Zn
Viverez
Wiebing Architect
Wim Mos wonen
Zoutenbier Vishandel
Zuurmond woninginrichting

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, Harold Tjaden,  
Emma Haasnoot en Rob van Hoogdalem

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

DE ELFTALCOMMISSIE:  
WEKELIJKS IN DE WEER

‘Sommige leden 

denken wel eens  

te vrijblijvend over 

de beoefening van 

hun sport.’

Van links naar rechts: Leo van Teijlingen, Joan Gordijn, Hans van der Pot, Kees Dekker en Bas Doesburg



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!!…


