
 

Svc'08 1 heeft een lastig seizoen nog mooi af weten te sluiten met drie overwinningen op rij, 

waardoor het op een 8e positie is geëindigd. Na de eerdere titel van het onder 23 elftal gaat 

Svc'08 met een positief gevoel de zomerstop in. 

 

Er gaat veel veranderen binnen de selectie van Svc'08  

Een aantal jongens stoppen met selectievoetbal  

Jeffrey van der Meer (17 jaar 1e elftal), Elliot Pattinama  

Een aantal jongens veranderen van club  

Youssef Massraoui (Fc Rijnvogels), Said Alparslan (Fc Skilzz) , Gino van der Water (Velo) 

Railyson Roosberg(onbekend), Jesse Boateng (onbekend) 

Erik van der Meent gaat studeren in Engeland.  

 

Daartegenover staat de goede ontwikkeling van jongens onder de 23 jaar  

 Jesse Spaans, Coen Soonius  Thomas Hughes , Patrick Bos , Robert Kuijper ,Bart Markering 

, Dylan Schotmeijer, Owen Lammerding, Stan Rog en Tristan Dufour (onder 19) die dit 

seizoen veel minuten hebben gemaakt in het 1e elftal en  waarvan er een aantal  al een (paar 

jaar) vaste basisspeler zijn binnen de selectie. 

 

Om de selectie ook volgend seizoen op peil te hebben qua kwaliteit ,maar ook qua 

leeftijdsopbouw en om klaar te zijn voor de 2e klasse nieuwe stijl hebben we een aantal 

spelers bereid gevonden om volgend seizoen voor Svc'08 uit te komen. 

 

Norvin Mercera - Vitesse Delft. De topscorer van Vitesse Delft dit seizoen  

Fabian Toet - Scheveningen 4 - terug op het oude nest aanvallende middenvelder 

Nathan Martina - Vitesse Delft Rechtsback / Rechtshalf / Centrale verdediger  

Alex van der Werf - Doelman terug op het oude nest komt als welkome doelman de selectie te 

versterken 

Ilias Daoudi - Rechtsbuiten /Linksbuiten 

Sherdinant Michel - Vitesse Delft  - Voorhoede speler balvast 

Khalid Belmakran - Spelverdeler -  middenvelder  

Bjorn Balzer - Alphense Boys onder 21 - Talentvolle speler van 18 jaar.  

Ferry de Jong -  Duindorp Sv -  De oud basisspeler van Scheveningen zaterdag en Westlandia 

is fit en wilt er nog eenmaal voor gaan bij Svc'08 - Multi Inzetbaar binnen de selectie. 

 

Competitie informatie 

 

Bijna alle zondagclubs maken aankomend seizoen de horizontale overstap naar de zaterdag 

waardoor de competitie volgend seizoen op zijn kop gezet gaat worden. Er komen een aantal 

derby's bij en we zullen tegen veel andere verenigingen gaan spelen. De competitie piramide 

gaat hierdoor veranderen en daarom krijgen we  te maken met een versterkte degradatie. 

(waarschijnlijk 4 directe degradatie plekken ).  

Ook in de reserve competities gaat er veel veranderen  

Doordat er veel zondagclubs bijkomen zal de inschrijving voor de a categorie vrij zijn voor de 

reserve 2e klasse.  Svc'08 gaat een 2e elftal inschrijven in de reserve 2e klasse. Dit  elftal zal 

vlak onder het 1e elftal fungeren.  

 

Dit houdt in dat de structuur voor volgend seizoen als volgt is  

1e elftal - 2e klasse - Hoofdtrainer Jeffrey Frijters - assistent Michael Ros 

2e elftal - Res 2e klasse - Hoofdtrainer Bas Lut - assistent Romano Spaans 



ond 23-1 - 3e Divisie - Hoofdtrainer Marco Vredenbregt (hoogste jeugdelftal) 

 

Deze drie elftallen gaan nauw met elkaar samenwerken aankomend seizoen.  

 

We zoeken nog steeds een leider voor het 1e elftal !  

Neem contact op met Carrel Pronk/Cees Hofland/ Robert Waterreus / André Zweekhorst.  

 

De Technische commissie 

 


