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Offshore, Guard & Support

Er staat weer een nieuw seizoen voor de deur. En 

dit keer wordt het hopelijk wel het seizoen waar 

we allemaal zo lang naar hebben uitge

keken. Na een donkere periode lijkt de 

zon weer te gaan schijnen. Met een posi

tieve instelling kunnen we weer samen 

genieten van het clubleven. 

Het is al vaak gezegd, maar kan niet vaak genoeg be-
nadrukt worden: SVC’08 is haar sponsoren enorm 
dankbaar voor de steun die zij ons ook (of misschien 
wel juist) in coronatijd hebben gegeven. Mede hierdoor 
kunnen we vol vertrouwen uitkijken naar een seizoen 
vol mooie doelpunten, leermomenten en gezelligheid.

SVC’08 is een geweldige club. En dat mogen we ook 
laten zien. In deze presentatiegids wordt o.a. aandacht 
besteed aan onze mooie accommodatie, waar in de loop 
van dit seizoen ook nog eens zonnepanelen op worden 

geplaatst. Verder is er aandacht voor de voetbalopleiding 
van de jeugd. Dit seizoen wordt er gestart met een pilot 
voor een extra (derde) training op vrijdagavond. En er is 
natuurlijk aandacht voor de vele activiteiten die worden 
georganiseerd naast het voetballen. Eén voor één zaken 
waarmee SVC’08 zich onderscheidt en laat zien door te 
groeien.

Hoofdtrainer Jeffrey Frijters, die dit seizoen met de 
 cursus UEFA A start, zag helaas een aantal spelers uit zijn 
selectie vertrekken. Daarvoor in de plaats is er een aantal 
zeer talentvolle selectiespelers bijgekomen. Met deze 
nieuwe versterkingen kan ons vlaggenschip het elke 
tegenstander lastig gaan maken.

De selectie wordt dit jaar compleet gemaakt met een 
 Onder 23 elftal. Met de lancering van dit elftal volgt 
SVC’08 de trend van de KNVB om junioren langer de 
tijd te geven zich te ontwikkelen tot volledige selectie-
spelers. Onder leiding van Robin den Dulk, ondertussen 
in het bezit van een UEFA B licentie, staat een mooie 
groep jonge, gretige spelers die er dit seizoen alles aan 
gaat doen om te slagen. Failure is no option.

En dan is er de meisjes- en damesvoetbaltak. Jaar op 
jaar blijven zij groeien onder leiding van Patrick Janssen 
en de meisjes- en damesvoetbalcommissie. Mede door 
de enthousiaste en ervaren trainers worden de meisjes 
steeds beter en komen er meer doorstroom- en door-
groeimogelijkheden. We zijn trots op wat de dames op en 
buiten het veld neerzetten. Want ook voor het vrijwilli-
gerswerk binnen de club zijn de dames erg belangrijk. 

We hebben de afgelopen periode gebruikt om 
ons jeugdvoetbalbeleidsplan flink te verbete-
ren. De uitvoering hiervan zal de komende 
tijd verder worden uitgerold. We kijken uit 
naar het nog beter opleiden van onze spelers, 
zonder het plezier uit het oog te verliezen.  
Dit alles gaan we samen doen, als club, met 
de trainers en begeleiders. Want we kunnen 
het niet alleen. De kracht zit hem in samen-
werken. 

Van de Ukkies tot de selectie, de 35+ teams en de Super 
Vets. SVC’08 mag zich gelukkig prijzen met zulke hechte 
teams en spelers die er met z’n allen een mooi jaar van 
willen maken. Daar gaan we voor: Een onvergetelijk 
seizoen met vrienden, vriendinnen en mooie overwin-
ningen! Want SVC’08 is meer dan een voetbalclub. 

Rob de Roo
Voorzitter SVC‘08

‘De kracht

zit hem

in

samenwerken’

Voorwoord
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“ WE HEBBEN DE AMBITIE
OM MEE TE DOEN

BIJ DE BOVENSTE PLAATSEN”

Het afgelopen seizoen was nog maar vier wed

strijdrondes onderweg of de competitie werd af

gebroken vanwege de corona (Covid19).  

We hebben het allemaal ondervonden wat de 

 consequenties zijn geweest van deze pandemie.  

De ziekenhuizen moesten alle zeilen bij zetten, 

operaties werden uitgesteld vanwege de enorme 

aantallen coronapatiënten. Het besef dat voetbal 

dan maar een bijzaak is en voorzichtigheid en af

stand belangrijker was dan een partijtje voetbal. 

Inmiddels zijn we een jaar verder en staan we aan de 
basis van een nieuw voetbalseizoen. Aan trainer Jeffrey 
Frijters hoe hij en de selectie die periode zijn doorge-
komen. “Toen het weer enigszins mogelijk was hebben 
we weer getraind, eerst in kleine groepjes van 4 tot 6, 
oefeningen allemaal aangepast. Er was ook minder con-
tact met elkaar, da’s logisch. Het was een kwestie van het 

onderhouden van de conditie. Vanwege de onderlinge 
concurrentie hebben de spelers zelf genoeg 
discipline en ambitie om in goede conditie te 
blijven door allerlei oefeningen te doen”.

PLANNEN 
Jeffrey startte in mei jongstleden de trainer-
scursus UEFA-A. Een pittige cursus die 1 
jaar duurt en bij een goed afgerond geheel 
recht geeft op het trainen van alle niveaus 
van amateurclubs en assistent-trainer bij een BVO. De 
lesstof betreft de methodiek en tactiek. De trainingen 
vinden op verschillende locaties plaats in de middag en 
na een maaltijd een avondsessie. Het valt allemaal in een 
strak schema van hobby en werk. Jeffrey werkt in het 
dagelijks leven als manager en is verantwoordelijk voor 
ongeveer 80 medewerkers. Plannen is hij gewend. 
Eind van het volgend voorjaar hoopt Jeffrey de cursus 

af te ronden. SVC’08 zou er dus van kunnen profiteren 
bij een eventuele promotie naar de 1e klasse, 
waar anders een dispensatie voor nodig is. 

WIJZIGINGEN
De selectie heeft weer een aantal wijzigingen 
ondergaan. Enkele spelers vertrokken door 
verschillende oorzaken (vriendenteams, an-
dere clubs, emigratie) maar er kwamen ook 
spelers bij. Elders in deze presentatiegids leest 

u daar over. De trainersstaf bleef hetzelfde en dat geeft 
ook wel rust en erkenning.

ONDER DE 23
Met de komst van het team Onder de 23 komt er het 
 komend seizoen een nieuwe ontwikkeling. Robin de 
Dulk neemt deze groep onder zijn hoede en Jeffrey en 
Robin werken nauw samen om beide teams zo goed 

mogelijk te laten presteren. Het eerste elftal heeft de 
 prioriteit en het team onder de 23 komt hiërarchisch 
gezien op de tweede plaats, waar je voorheen het tweede 
elftal had. Het tweede elftal wordt dus in de pikorde de 
derde. Met Robin den Dulk praten we daar verder over. 
Voor de trainersstaf is het in ieder geval een nieuwe fase 
en geeft het jongere spelers meer kansen om tot ontwik-
keling te komen.

GETEST
De voorbereidingen en trainingen zijn sinds medio 
augustus weer begonnen en in de eerste oefenwedstrij-
den werden veel spelers speeltijd gegeven. Tegen Loos-
duinen, GDA en FC Skillz werd er regelmatig gewisseld 
maar ook tegen Forum Sport werd er met een ander elf-
tal begonnen. Daarna begon het al serieuzere werk met 
de bekerrondes tegen Sparta amateurs, Nieuwenhoorn 
en Nootdorp. In deze wedstrijden werden de spelers 
voldoende getest want dat waren tegenstanders van een 
behoorlijk niveau.

CONCURRENTIE
Jeffrey Frijters verwacht ook het komend seizoen veel 
concurrentie in de 2e klasse C. “De ploegen zijn aan 
elkaar gewaagd. Uiteraard hebben wij de ambitie om 
mee te doen bij de bovenste plaatsen (of periode), maar 

misschien moet je na een tijdje je ambitie bijstellen. De 
tijd zal het leren”.

MOGELIJKHEDEN
Daarmee geeft hij aan dat hij verder kijkt en dat hij 
bijvoorbeeld het programma bestudeert waar de moge-
lijkheden liggen. De concurrentie verwacht hij wel weer 
van de bekende ploegen: “DSO doet altijd mee en ook 
UVS heeft ambitie. HVC’10 heeft ook altijd een leuke 
ploeg maar wat doet bijvoorbeeld een Vitesse Delft of 
DoCoS het komend seizoen?”  Hopelijk gaan we genie-
ten van mooie wedstrijden en goede uitslagen met een 
seizoen dat geheel uitgespeeld kan worden zonder coro-
nastop of onderbrekingen. 

‘O23 brengt 

een nieuwe 

ontwikkeling’

ALS MATEN BELANGRIJK ZIJN

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

Jeffrey Frijters

Voor de beker tegen de amateurs van Sparta



JORDY DE BRUIN 
Heen en weer ging de 27 jarige Jordy de Bruin van SVV 
Scheveningen via Forum Sport naar SVC’08 en vervol-
gens een jaartje terug naar SVV Scheveningen. En nu 
weer bij SVC’08. Bij SVV Scheveningen heeft 
Jordy op hoog niveau gespeeld: een hoogte-
punt daar was een wedstrijd voor 3000 man 
publiek bij Spakenburg! Gezinsuitbreiding 
noopt de linksbenige verdediger op een lager 
- maar niet te laag - niveau te gaan voetbal-
len. Dat de keus weer op SVC’08 is gevallen, 
is niet vreemd; de gezelligheid die hij twee 
jaar geleden mocht ervaren spreekt hem aan.
Doel is zo lang mogelijk op dit niveau te 
blijven voetballen, en vooral gezond te blijven. SVC’08 
heeft een jonge talentvolle groep die mee wil strijden 
voor de hoogste plaatsen. Met zijn ervaring wil Jordy 
daaraan bijdragen.

WESLEY STORM
Wesley Storm komt van Westlandia en is opvolger van 
Joey Vos die vertrok naar Den Hoorn. Wesley die met 
teams als FC Lisse en Jong ADO-Den Haag de nodige 

divisie ervaring heeft opgedaan is met zijn ge-
drevenheid en ambitie een welkome aanvul-
ling voor de selectie.

RAILYSON ROOSBERG
De 22 jarige Railyson Roosberg begon als heel 
klein mannetje te voetballen bij HBS. Hoog-
tepunt daar was een kampioenschap in de 
B-tjes waarna een uitnodigingsbrief volgde 
van ADO. Vervolgens leidde het voetbalpad 

naar Haaglandia en Alphense Boys. Om nu, dichtbij 
huis, te belanden bij SVC’08. Hij kende de sfeer op club 
omdat zijn broer er heeft gevoetbald. Zijn maatschappe-
lijke toekomst ligt bij de mediavormgeving waarvoor hij 
nu, naast werk bij een grote sportzaak, een studie volgt. 
De centrale verdediger is zich ervan bewust dat je van 

NIEUWE AANWINSTEN
GAAN DE STRIJD AAN!

Selectiespelers

PA G I N A 

7
PA G I N A 

6

dag tot dag moet genieten van je sport, zeker 
na Corona. Railyson vindt dat SVC’08 een 
compleet team heeft dat naar promotie moet 
streven en zeker bovenaan de ranglijst kan 
eindigen.

JESSE SPAANS
Volgens Jesse Spaans, 19 jaar, heeft SVC’08 
een goede en gezellige ploeg, die zeker 

meestrijdt om promotie. De kwaliteit van het team is 
toereikend om zelfs kampioen te worden! Begonnen 
bij SV’35 verkaste de kleine Jesse al snel via Quick naar 
ADO. Een prachtige tijd met internationale jeugdtoer-
nooien. Het toernooi in Zweden met FC Barcelona, Arse-
nal, Chelsea en Besiktas was daarbij wel het hoogtepunt.
SVC’08 kwam in beeld, omdat het een goed gevoel gaf 
met een aansprekende visie. Verder speelt zijn vader 
bij de veteranen en heeft hij er veel vrienden. De mid-
denvelder hoopt dat het seizoen nu eens helemaal uit 
gevoetbald zal worden.

COEN SOONIEUS
Samen met zijn vader, die ook gek is van voetbal, woont 
de 18 jarige Coen Soonieus in Scheveningen vlakbij het 
strand. Met Jesse Spaans coacht hij een jeugdteam van 
Quick waar ze samen hebben gespeeld. Deze taak past bij 
de opleiding Sport en Beweging waar hij in het tweede 
jaar zit. Al heel vroeg begon zijn voetballoopbaan bij 
Graaf Willem II-VAC en daar werd hij kampioen met de 
F1 en eerstejaars D1. De succesreeks werd voortgezet 
bij Quick D1, waar een kampioenschap in de 2e divisie 

werd behaald. Tenslotte won Coen de Haag-
landencup met Quick O17.
Waar en hoe hoog zijn voetballoopbaan ein-
digt, weet hij nog niet. Voorlopig eerst maar 
eens een plaats in het eerste van SVC’08 ver-
overen. Volgens Coen heeft SVC’08 een jong 
het goed team. We wensen hem evenals de 
andere nieuwe spelers veel succes en hopen 
dat hij zich snel thuis voelt.

‘Op dit niveau te 

blijven  

voetballen, 

 en gezond te blijven’

‘Een prachtige tijd 

met ADO tijdens 

 internationale 

jeugdtoernooien.’

Railyson Roosberg

Jesse Spaan Coen Soonieus

Jordy de Bruin en Wesley Storm
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Zaterdag 2e klasse C

BERKEL
DSO

DOCOS
HVC’10
KAGIA

VAN NISPEN
RCL

SOCCER BOYS
SVC’08

UVS
VITESSE DELFT

TE WERVE
WESTLANDIA

BALSPONSOREN 2021 DATUM TEGENSTANDER
EVE MAATVOERING 16-10-2021 DOCOS
REDERIJ GROEN 06-11-2021 HVC’10
CAFE DE RENBAAN 20-11-2021 RCL
ROBERT VD ZWAN MAKELAARS 04-12-2021 SOCCER BOYS

BALSPONSOREN 2022 DATUM TEGENSTANDER
ELLENS & LENTZE 22-01-2022 HVV TE WERVE
BOEG NAUTIC 05-02-2022 CVV BERKEL
ESSO SCHEVENINGEN 19-02-2022 VITESSE DELFT
DE RIJK MAGAZIJNINRICHTING 19-03-2022 SV DSO
VAN DER POT VERHUIZINGEN 02-04-2022 VAN NISPEN
EIGENDAAL & VAN ROMONDT 23-04-2022 KAGIA
HG HUIZENBEHEER 14-05-2022 RKVV WESTLANDIA
RESTAURANT ZARAUTZ  28-05-2022 UVS

Het seizoen 2020-2021 was maar erg kort, we speelden slechts 
drie wedstrijden waarna het seizoen werd beëindigd i.v.m. de 
Corona pandemie. Ook dit jaar dus geen promotie cq degradatie. 
Hetgeen betekent dat we dezelfde clubs tegen gaan komen als 
afgelopen seizoen op het lijstje stonden. Met uitzondering van 
 Wateringsveld/Kranenburg dat zich ten tijde van het stopzetten 
van de competitie al had teruggetrokken. FC Skilzz heeft nog een 
poging gedaan om op basis van de licentie van Wateringsveld/
Kranenburg in de 2e klasse te mogen uitkomen, maar dit is niet 
gelukt. Hierdoor bestaat de 2e klasse C dit jaar uit dertien i.p.v 
veertien clubs. 

Nieuw
Alleen Vitesse Delft blijft voor ons nieuw omdat we die vorig 
seizoen nog niet hadden ontmoet. Zoals vorig jaar al gemeld zijn 
in 2018-2019 de 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. 

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
Nieuw en Vertrokken: Vijf nieuwe spelers werden verwelkomd, 
 Jordy de Bruin keerde terug van Scheveningen, keeper Wesley 
Storm overgekomen van Westandia vervangt Joey Vos die vertrok 
naar Quick Steps. Jeugdig elan kwam binnen vanuit Quick O23, 
met Koen Soonieus en Jesse Spaans en vanuit HBS O23 met 
Railyson Roosberg. Daartegenover stond het vertrek van Jeroen 
Meefout, Frans Tetteroo, Fabian Toet en Sala Mhamdi. Ondanks 
deze wisseling denken we ook dit seizoen weer goed mee te 
kunnen draaien in de 2e Klasse C. Al zal het moeilijk zijn om het 
scorend vermogen dat we hebben ingeleverd te compenseren.  
De historie leert ons dat veel zal afhangen van blessures 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

Ondanks de vele wijzigingen
zullen onderlinge verschillen weer klein zijn.

BUSSPONSORS 2021 DATUM TEGENSTANDER
DE RIJK MAGAZIJNINRICHTING 11-09-2021 VV NIEUWENHOORN(B)
VIVEREZ  09-10-2021 VAN NISPEN
ELLENS & LENTZE 27-11-2021 KAGIA
BOEG NAUTIC 11-12-2021  WESTLANDIA

BUSSPONSORS 2022 DATUM TEGENSTANDER
REDERIJ GROEN 12-02-2022 HVC’10
ROB HAGEMANN 26-03-2022 RCL
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“ JONGE TALENTEN LATEN
DOOR   STROMEN NAAR

HET EERSTE ELFTAL”
Robin den Dulk maakt al enkele jaren deel uit van 

de trainersstaf van SVC’08 en het komend seizoen 

krijgt hij een nieuwe uitdaging. SVC’08 gaat vanaf 

dit seizoen met een team van Onder de 

23 jaar (O23) meedoen aan de competitie. 

De KNVB heeft dat vorig jaar al een impuls 
gegeven en SVC’08 gaat daar nu ook aan 
deelnemen. De reden van een competitie van 
O23 is dat de jonge talentvolle voetballers 
de eerste jaren na de overgang uit de jeugd-
opleiding beter worden opgevangen. Vooral 
fysiek moeten ze vaak nog wennen. Omdat 
de KNVB geconstateerd heeft dat hierdoor 
veel talentvolle spelers afhaakte, is men ge-

start met de onder 23 competitie. SVC’08 start in de 4e 
divisie. Vanaf 4 september is de competitie begonnen, 
met een thuiswedstrijd tegen VUC O23. Men speelt twee 
competities is één seizoen. 

Het is voor SVC’08 geen nieuw fenomeen want enkele 
jaren geleden speelde er al een team O23 
regelmatig doordeweekse wedstrijden tegen 
clubs uit de directe omgeving. Deze wedstrij-
den werden gesponsord door Johan Hofland 
van De Rijk Magazijninrichting. 
Het idee om vanaf dit seizoen deel te nemen 
aan de competitie komt van de Technische 
Commissie (Robert Waterreus) en Robin den 
Dulk. 

Robin den Dulk is de coronaperiode goed 
doorgekomen. “Los van de beperkingen die 
iedereen heeft ervaren hebben wij weinig te 

klagen gehad. Wij, en onze omgeving, zijn gezond geble-
ven. Mijn vrouw en ik zijn in september 2020 getrouwd 
en in november 2020 is onze dochter Lola Julie gebo-
ren. Sportief was er qua voetbal weinig mogelijk. Op de 
momenten dat het was toegestaan hebben we de groep 
getraind en je onderhoudt zoveel mogelijk contact”.
Zijn enthousiasme is zo mogelijk nog groter als hij over 
zijn dochter praat. 

Wat is je persoonlijke ambitie? “De O23 van SVC’08 tot een 
volwaardig opleidingselftal maken, waar talenten zich 
kunnen ontwikkelen en met regelmaat doorstromen 
naar het 1e elftal. Daarnaast heb ik persoonlijk uitein-
delijk wel de ambitie om een 1e elftal te trainen, maar 
zolang die mogelijkheid zich niet voordoet ben ik met 
volle overtuiging en plezier met SVC’08 O23 bezig”. 
Robin is 33 jaar jong en werkzaam bij Rederij Groen, 
als crewing manager. Hij begint aan zijn tiende jaar als 
trainer bij SVC’08. Met Romano Spaans, Michael Ros en 
Jeffrey Frijters vormt hij de trainersstaf. Maar de keepers 
trainer Ton Pille moet hierbij ook genoemd worden. De 
trainersstaf speelt een belangrijke rol in het goed functio-
neren van de totale selectie.

Ferry MeereTim Pronk

Romano Spaans

‘Van de O23  

volwaardig 

opleidings elftal  

maken, waar 

talenten zich kunnen 

ontwikkelen’



Voetbal en sponsoring zijn al jaren stevig met 
 elkaar verbonden. Elke vereniging van laag tot 
hoog, tot in het betaalde voetbal, drijft min of 
meer op deze gelden.

Voor verengingen als SVC’08 is een bijdrage van spon-
soren groot of klein naast contributies en kantine-op-
brengst één van de pijlers die voetbal en verenigings-
leven mogelijk maken.

Afgelopen jaar hebben we elkaar helaas weinig gezien. 
De Sponsorcommissie probeert de band met sponsoren 
levend te houden. In 2020, vlak voordat de Coronacri-
sis uitbrak, is er voor de tweede keer een zeer geslaagd 
 walking dinner gehouden. Daarna beperkte het contact 
zich tot opbeurende boodschappen via de mail. 

BIJEENKOMSTEN
Zoals reeds in onze vorige presentatiegids is vermeld,  
kon in september van dat jaar weer een bijeenkomst 
worden georganiseerd, dit keer bij Boonoonoonoos op 
het Scheveningse strand. Behalve een aantal sponsors 
waren daar enkele bestuursleden van het Ronald  
McDonald Kinderfonds aanwezig. Enige tijd geleden zijn 
we als Sponsorcommissie lid geworden van dat fonds; 
voorheen waren we dat van Kika. In deze gids vindt 
u een pagina geheel gewijd aan het Ronald McDonald 
Kinderfonds.

MEELEVEN
Rond de jaarwisseling verscheen een schitterde adver-
tentie in De Scheveninger, waarin we lieten blijken 
met onze sponsors mee te leven. Nu gaan we het nieu-
we  seizoen voorzichtig opstarten en kan weer gedacht 
worden bij elkaar te komen tijdens de wedstrijden op 
de  zaterdagmiddag. Laten we hopen dat het zelfs weer 

PA G I N A 

13
PA G I N A 

12

mogelijk wordt het sponsor home te heropenen. Wij ver-
langen er bijzonder naar. Mocht het weer kunnen, dan 
zullen we andere plannen verder uitwerken. In de loop 
van het seizoen zult u daarover horen.

WAARDERING
Sponsors van onze vereniging zijn betrokken mensen. 
velen zien we elke wedstrijddag, vaak ook bij uitwed-
strijden. De trouw van hoofdsponsor Rederij Groen, 
jeugdkleding sponsor Robert v.d. Zwan Makelaardij en 
vrouwen- en meisjes sponsor eetcafé Zarautz is van grote 
betekenis en wordt buitengewoon gewaardeerd.
Daarmee willen we niet tekort doen aan de andere spon-
sors: zilversponsors, bal- en bussponsors, adverteerders 
en sponsors met borden langs het veld en hen die op de 
website adverteren.We waarderen ze allemaal! Mailen 
doet u met sponsorcommissie@svc08.nl.

Laten we hopen op een sportief en zakelijk succesvol 
seizoen.

WAARDERING
VOOR TROUWE SPONSORS

Aanvoerder SVC‘08 Jordy de Bruin met jeugdsponsor Robert van der Zwan Piet, Harry en Henk voor de Zarautz met de vrouwen van SVC‘08

Henk Groen met kleinzoon Thimo(SVC‘08 O23)
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Voorste rij v.l.n.r.:  Jan van der Meer, Thomas Hughes, Stan Rog, Pepijn Knoester, Ton Pille, Henk Groen, Jeffrey Frijters, Bart Markering,Colin de Ruiter,  
Jesse Spaans en Teun Mooijman

Tweede rij v.l.n.r.: Maurice Oosterbaan, Jeffrey van der Meer, Jerry Plat, Davey Oort, Wesley Storm,Owen Lammerding, Jordy de Bruin, Robert Kuiper en Mo Taib

Derde rij v.l.n.r.: Railyson Roosberg, Youssef Massaoudi, Coen Soonieus, Jesse Boateng, Elliot Pattinama, Erik v.d.Meent, Clay Hoekstra, en Ronald Roosberg
Niet op de foto: Gino v.d.Water, Said Alpersan, Matthijs de Jong, Patrick Bos en Michael Ros



PA G I N A 

17
PA G I N A 

16
Voorste rij v.l.n.r.: Deborah Oosterbaan, Charlotte Verweij, Melanie Oosterbaan, Fred Verweij, Carleen Korff, Patrick Janssen, Eva Huitema, Tessa Plat, Gitta Ducaneaux. 
Middelste rij v.l.n.r.: Marjolein Kennekens, Eline Krenning, Sylvia den Heijer, Eva Hoogland, Marcha Engels, Kim de Kleijnen, Maxime Dietz, Emma Haasnoot, Tessa Keus

Achterste rij v.l.n.r.:  Michelle Korving, Nina de Jong, Anastasia Dekker, Jersey Dijkhuizen, Quirine Martens, Daniëlle van Rijk, Laura Koeman, Maaike Spaans,  
Maaike de Lange, Jacqueline Spaans. 



De eerste uitgave van de Wout Spaans 
Bokaal voor vrijwilliger van het jaar is 
toegekend aan Emma Haasnoot
Emma is een bekend gezicht binnen SVC’08 
als speelster van VR1 en omdat zij op vele 
fronten actief is (geweest) als vrijwilliger Zo 
was zij redacteur van deze Presentatiegids, 
lid van het Jeugd bestuur, de activiteitencom-
missie en jeugdtrainster van de meisjesteams. 
Nu is zij voorzitter van de vrouwen- en meisjesvoetbal-
commissie, begeleidster van het Zomerkamp en lid van 
het taskforce team voor het Jeugdvoetbalbeleidsplan. 
Kortom, zij is een terechte winnaar van de Wout Spaans 
Bokaal seizoen 2020/2021.

Emma, je bent winnaar geworden van de Wout Spaans bokaal, 
hoe vind je dit?
Ik vind het een grote eer! Het is leuk in het zonnetje ge-
zet te worden en ik heb veel leuke reacties gehad. Wout 
zette zich altijd met ziel en zaligheid in voor de club en 
in het bijzonder voor meisjes- en vrouwenvoetbal. Dat 
het de eerste Wout Spaans Bokaal is, maakt het nog 
specialer. 

Je bent op vele fronten actief voor de club, wat vind je zelf het 
leukste?

WOUT SPAANS BOKAAL

‘We zouden graag 

nieuwe gezichten 

zien in  

de commissies’

Trainen geven!!. Meisjes leren om beter te 
voetballen maar ook plezier te hebben in wat 
ze doen. Daarnaast leer je ze veel meer dan 
alleen voetballen, zoals samenspelen in een 
team en trots zijn op zichzelf als ze eindelijk 
een mooi doelpunt hebben gescoord of een 
goede pass hebben gegeven. Dat is gaaf om te 
zien. 
 

Je doet veel voor onze meiden en vrouwenafdeling, wat heb jij 
voor ogen met deze meiden en vrouwen?
Ons eerste doel was om in elke leeftijdscategorie een 
meisjesteam te hebben. Zodat de doorstroom goed is en 
meisjes bij leeftijdsgenootjes kunnen voetballen. Dit heb-
ben we bijna gerealiseerd; de eerste meisjes uit de jeugd 
voetballen al bij de dames. De volgende stap is werken 
aan het niveau van de speelsters. Wij willen die ontwik-
keling begeleiden.
 
Is er nog iets dat je wilt delen met de lezers?
Dit seizoen heb ik de prijs voor Vrijwilliger van het Jaar 
ontvangen maar er zijn natuurlijk nog veel meer fantas-
tische vrijwilligers die de club draaiende houden. Vaak 
vaak komt het op dezelfde mensen neer. We zouden 
graag nieuwe gezichten zien in de commissies, achter de 
bar, in de keuken of op de velden.
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DIT SEIZOEN LATEN DE VROUWEN
EN MEISJES VAN ZICH HOREN

Terug naar normaal, hopelijk komt het er dit 

seizoen wel van. We verlangen allemaal naar de 

gezonde wedstrijdspanning, overwinningen en een 

spannende competitie. En die spannen

de competitie, dat komt wel goed! 

De MO9 en MO11 starten niet alleen met een 
aantal nieuwe meisjes, maar ook met nieuwe 
trainers. Aan de trainers de taak om de meis-
jes klaar te stomen voor de eerste helft van de 
competitie waarin zij vooral in de regio uit komen. Met 
wedstrijden tegen Die Haghe, Duindorp en Quick staan 
er voor de MO9 echte lokale krakers op het programma. 
De MO11 treft een aantal sterke clubs uit de bollenstreek 
die het ons zeker lastig gaan maken. 

TALENT EN PLEZIER
In de leeftijdscategorie van de MO13 komen er dit jaar 
weer twee teams uit. De MO13-1 staat dit jaar onder de 
leiding van Charlotte Verweij en Martijn de Jager. Geen 
onbekende gezichten op het trainingsveld. Ook bij de 
MO13-2 staan er met Ronald Vrolijk en Maaike Spaans 
twee ervaren trainers duo voor de groep. “Een nieuwe 
samenstelling van meiden met veel talent en plezier in 
het voetbal. Dit seizoen kan niet anders dan een succes 
worden! Ronald en ik zijn erg blij dat we weer wedstrij-
den mogen spelen, maar streven ook dit seizoen weer 
naar een balans tussen leren voetballen en plezier” vol-
gens Maaike.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
En dan een grote verandering. Dit jaar komt er geen 
MO15 uit namens SVC’08. In plaats daarvan is de leef-
tijdsgroep van de O15 doorgeschoven naar de MO17. 
Hierdoor kunnen we daar nu twee teams maken gericht 

op plezier, maar zeker ook op prestatie. Met 
een goed stel trainers op deze groep willen we 
werken aan persoonlijke ontwikkeling en be-
ter voetbal. Trainers Erwin Kooijenga, Marvin 
de Bruijn en Marco Auerbach zijn met hun 
jarenlange voetbalervaring en kennis de uit-
gelezen trainers om de meisjes te helpen hun 
voetbalspel naar een hoger niveau te tillen. 

SPANNEND
De twee vrouwenteams van SVC’08 starten de beker-
competitie met het weerzien van een hoop oude beken-
den. VR1 komt uit tegen HPSV, KSD en Monster. Een 
bekerpoule waarin zij vol aan de bak moeten en het 
behalen van de volgende ronde niet vanzelfsprekend is. 
In de competitie gaat VR1 zeker weer een gooi doen naar 
het kampioenschap. Maar met een aantal onbekende 
teams uit de bollenstreek en omgeving van Leiden is dat 
onzeker en kan het nog spannend worden. Voor VR2 

staat de bekercompetitie in het teken van een aantal 
derby’s tegen Scheveningen en Duindorp. Een goede en 
uitdagende voorbereiding op de start van de competitie. 
“Dit seizoen gaan we proberen om ons scorend vermo-
gen meer te spreiden. De 3e helft winnen we altijd, maar 
we gaan proberen om dit seizoen ook in de eerste en 
tweede helft te scoren.”, aldus Patrick Janssen, trainer 
van de vrouwenteams. 

‘En die spannende 

competitie,  

dat komt wel goed!’
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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
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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

Harold Tjaden: ‘Het gaat goed bij de jeugdop-
leiding van SVC’08, omdat we allemaal de-
zelfde kant op trekken.’ Het leuke aan SVC’08 
vind ik dat we best ambitieus zijn, maar daar-
naast ook enorm veel aandacht geven aan de 
breedtesport. Uiteindelijk moet elke speler 
zijn eigen plafond kunnen aantikken.   
Daarom hebben we afgelopen seizoen een 
Jeugd voetbalbeleidsplan geschreven dat 
de komende jaren onze gids is. We hebben 
daarin o.a. beschreven hoe we onze spelers 
gestructureerd en doelbewust beter leren 
voetballen. Kenmerkend voor het plan is dat het toepas-
baar is voor elke trainer en speler, ongeacht het voetbal-
niveau.
Ik zie in de jeugdopleiding van SVC’08 een grote groep 
trainers, leiders en andere kaderleden die enorm betrok-
ken zijn. Het is fijn dat we in goede harmonie allemaal 
hetzelfde doel nastreven: de spelers met plezier hun 
hobby laten uitoefenen. Ook de Jeugdcommissie doet erg 
veel goede dingen voor de jeugd, net als de activiteiten-
commissie. Het is fijn dat we allemaal dezelfde kant op 
trekken. 95% Van de dingen die we doen gaat gewoon 
goed. Misschien zelfs nog wel een paar procentjes meer.
In de Technische Commissie zijn we met veel personen, 
daardoor kunnen we de taken goed verdelen. Onze 
voornaamste taak is om de trainers bewust te maken 

hoe zij de voetbalvisie - zoals in het Technisch 
Jeugdplan beschreven – aan de spelers kun-
nen overbrengen. We geven trainers feed-
back, stellen vragen en begeleiden trainers 
bij het geven van trainingen en coachen van 
wedstrijden. 
De voetbaltechnisch coördinatoren en de 
Hoofden Opleiding richten zich met name op 
voetbalinhoudelijke zaken, niet op rand-en 
facilitaire zaken. 

JEUGD
HEEFT DE TOEKOMST

‘Het is fijn dat we 

in goede harmonie 

allemaal het zelfde 

doel nastreven’

De Technische Commissie:
Nick Grootveld VTC JO19
Gilbert de Zeeuw VTC JO15/JO17
Richard Buitenhek VTC JO15/JO17
Martin Keus VTC JO13
Wout Winkel VTC JO11/JO12
Arthur Levert VTC JO9/JO10
Pepijn Knoester VTC JO9/JO10
Vacant VTC JO7/JO8
Patrick Janssen VTC meiden
Ard Buis VTC keepers
Cor Mooijman (admin.) ondersteuning 
Martin Keus HO onder-/middenbouw
Harold Tjaden HO bovenbouw
VTC=Voetbaltechnisch Coördinator HO=Hoofd Opleiding 



SVC’08 is een voetbalvereniging, een mooie 
voetbal vereniging, die voetbalt op het prachtige 
Ooster sportpark aan de van Brienenlaan, vlakbij 
Duindigt. Een club van mensen die, hoe anders ze 
ook allemaal zijn, samen één passie delen: voetbal!

Voetbal is leuk, leerzaam en gezond, maar we doen op 
SVC’08 meer dan alleen voetballen.
Voor de jeugd organiseren we graag zo veel mogelijk 
activiteiten waaraan iedereen mee kan doen.
Allereerst de toernooien. Voor de jongste kinderen op 
ons eigen sportpark of ergens in de buurt, maar de met 
de jeugd vanaf 15 jaar gaan we jaarlijks de grens over 
om ook internationaal onze vereniging te vertegenwoor-
digen. Een prachtige ervaring waar iedere keer weer 
naar wordt uitgekeken en nog maanden over wordt 
nagepraat. 

ANDERE ACTIVITEITEN
Met oud en nieuw houden we het traditionele oliebol-
lentoernooi en een nieuwjaarsveldloop. Waar de jong-
sten zich kunnen meten aan de ouderen op 
de vereniging.
Ook organiseren we kampen, voorjaarskamp 
op onze eigen accommodatie, waarbij veel 
vrijwilligers een  fantastisch weekend orga-
niseren. In de zomervakantie gaan we zelfs 

een week naar een accommodatie ergens in het land. 
Een prachtige ervaring waar iedere keer weer naar wordt 
uitgekeken en nog maanden over wordt nagepraat.  
We hebben een goede band met ADO Den Haag dat de 
afgelopen jaren elk jaar op ons sportpark te vinden was 
voor een clinic waarbij jong en oud, meisjes en jongens 
hun vaardigheden konden meten met aansprekende 
spelers.
We gaan met onze tijd mee en organiseren (thema) 
avonden voor de oudste jeugd. Zo komen we ook met 
elkaar in gesprek over niet alledaagse dingen die spelen 
in de maatschappij. 
Jaarlijks stellen we de jeugd in staat om deel te nemen 
aan een groots opgezet FIFA toernooi op de playstations 
in onze kantine. 
Tenslotte is er elk jaar het grote sinterklaasfeest. Ruim 
100 kinderen vieren dit mee in een middag vol spanning 
en plezier.
Zoals je ziet: we organiseren voor ieder wat wils. 
Helaas is door corona veel van ons programma vorig 
jaar niet doorgegaan. Uiteraard hopen we dat we dit jaar 

weer uitgebreid de ruimte zullen krijgen voor 
alle hierboven genoemde activiteiten!
Alles samen maakt dat de we met elkaar op 
zaterdag een club vormen waar we trots op 
mogen zijn.

Karin Knoester, jeugdvoorzitter
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‘We organiseren 

voor ieder  

wat wils.’

De ingebruikname van het totaal vernieuwde Ooster-
sportpark ligt alweer ruim 10 jaar achter ons. Trots liggen 
daar twee nieuwe kunstgrasvelden, twee velden met 
echt gras en een geweldig nieuw clubhuis. Niet alleen 
de bestuursleden van de Stichting Oostersportpark zijn 
er nog steeds trots op Alle gebruikers van 
het Oostersportpark gebruiken het sportpark 
graag. Grootste gebruiker is natuurlijk voet-
balvereniging SVC’08. Samen met SVC’08 is 
gekeken hoe de faciliteiten op het sportpark 
stap voor stap nog verbeterd konden worden. 
Zo zijn er nieuwe dug-outs en speelmogelijk-
heden geplaatst. De gemeente Den Haag heeft 
de speelplaats naast veld 1 beter beschermd 
door hogere ballenvangers. Langs enkele 
velden is LED veldverlichting aangebracht en 
in overleg met SVC’08 wordt er nu gewerkt 
aan het plaatsen van zonnepanelen op het 
dak van het clubhuis. Deze laatste beide aan-
passingen in het licht van duurzaamheid en op termijn 
hopelijk ook lagere energiekosten.

ANDERE GEBRUIKERS OOK TEVREDEN
Ook de andere gebruikers van het clubhuis zoals, 
Buiten schoolse opvang Jonas (Triodus Kinderopvang), 
het Maerlandt college en E. Miltenburg Fysiotherapie en 
Massage zijn tevreden gebruikers. Als Stichting  streven 

wij naar het in nieuwstaat houden van 
clubhuis en veldverlichting. Daarom mogen 
we vooral de onderhoudsploeg van SVC’08 
niet vergeten. Iedere week is deze aan de slag 
om dit doel te bereiken. Voor het structurele 
onderhoud is een meerjaren-onderhoudsplan 
opgesteld. Daardoor worden zoveel mogelijk 
ongewenste verrassingen voorkomen.  
De gemeente Den Haag onderhoudt tot volle 
tevredenheid de velden, bijbehorende paden 
en bruggetjes. Wassenaar neemt het groene 
openbare parkeerterrein gelegen voor het 
clubhuis voor haar rekening. Het mooiste 
sportpark van Den Haag in  Wassenaar kan 

dit alleen blijven als er intensief wordt samen gewerkt 
waarbij vele handen licht werk maken.

‘De stichting  

streeft naar het  

in nieuwe staat  

houden van het 

clubhuis en  

de veldverlichting’

MISSCHIEN WEL HET MOOISTE SPORTPARK
VAN DEN HAAG IN WASSENAAR

VANUIT DE SVC’08 JEUGDHet Oostersportpark
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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.
Boeg Nautic
De Rijk Magazijninrichting
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
Verhuisbedrijf N.J. van der Pot & Zn
Villa Insulinde
Viverez
Wiebing Architect
Zoutenbier Vishandel
Zuurmond woninginrichting

Colofon:
Coördinatie: Bert Harmsen
Fotografie:  Janine Verhoeff, Fay Janssen, 

mediaplantation.nl
Interviews: Aad Gankema
Vorm geving: Mediaplantation.nl  
Drukwerk: Edauw.nl  
Aan deze gids werkten mee:  
Rob de Roo, Jaap Lolkema, e.v.a.

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 A.I.  (06 - 48 06 63 09)

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

WORDT OOK LID
OF SPONSOR VAN SVC’08!

De bal gaat weer rollen. Heb je altijd al altijd al  willen 
voetballen of ben je net oud genoeg geworden om 
te moge voetballen, wordt dan lid van SVC’08. Voor 
iedereen is er een plek om te voetballen, recreatief of 
op selectie niveau, jongen of meisje, oud en jong. We 
hebben voor iedereen een optie die past. Lid worden doe 
je eenvoudig www.svc08.nl/lidmaatschap

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2021-2022
Categorie  Contributiebedrag
Senioren €	302,00
Dames €	233,00
Jeugd jonger dan 19 jaar €	233,00
Jeugd jonger dan 15 jaar €	204,00
Jeugdjonger dan 11 jaar €	185,00
Ukkies €	36,00
Niet spelendlid (Senioren) €	147,00
Niet spelendlid (Jeugd) €	102,00
Donateurs €	78,00

Er zijn heel wat mogelijkheden om onze mooie ver-
eniging te sponsoren. Hieronder vindt u een overzicht 
hiervan met de prijzen. Als de door u gewenste sponsor-
vorm er niet bij staat, kunt u altijd in overleg treden met 
de sponsorcommissie om tot een oplossing te komen. 
Mailen doet u met sponsorcommissie@svc08.nl.

SPONSORMOGELIJKHEDEN
Categorie  Sponsorbedrag
1 Bord langs het veld 3 meter €	300,00
  6 meter €	600,00
2 Één vlag op het terein  €	125,00
3 Advertentie op de website  €	125,00
4 Advertentie in de presentatie gids
  - 1/4 pagina €	125,00
  - 1/2 pagina €	250,00
  - Hele pagina €	500,00
5 Wedstrijdbalsponsor  €	125,00
6 Bussponsor  €	425,00
7 Zilversponsor  €	2000,00
8 Trainingskamp selectie  €	500,00



Zwolsestraat 443 | 2587 VH  Den Haag

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

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

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

… Al ruim 15 jaar 
uw Scheveningsche
makelaar!!…


