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Voorzitter 
Herman Meijvogel 
aan het woord
Normaal gesproken is het een 
“feestje” om als voorzitter iets op 
de clubpagina van SJC te mogen 
schrijven. Dit keer liggen die gevoe-
lens toch even heel anders. Ohhh…
natuurlijk… zijn we - waarvoor dank 
aan de gemeente Noordwijk - aan 
de Lageweg “gezegend” met drie 
nieuwe kunstgras voetbalvelden. 
Maar echt reden om daar een fees-
telijk karakter aan te geven, nee, 
die zagen we niet. Nee, dit keer 
even geen lintjes doorknippen en 
foto’s met blije gezichten in de loka-
le kranten of op de website van de 
lokale omroep. Want als ik nu naar 
de thuiswedstrijdverslagen van ons 
eerste elftal bij onze lokale Bollen-
streekomroep (BO) kijk, word ik niet 
vrolijk van de achtergronden. Die 
treurige uitstraling van een braaklig-
gend terrein, waar voorheen de 
kantine stond en groen gras van 
nog toen nog twee bespeelbare 
velden. Nu ligt daar bijvoorbeeld 
een kuil, liggen er stapels stenen 
en stoeptegels en is deze “uitstra-
ling” omrasterd met een gammel 
hek.  Daar lijkt voorlopig geen ver-
andering in te komen, dankzij een 
uitspraak – en een daarmee ge-
paard gaand bouwverbod – van 
ons hoogste bestuurscollege, de 
Raad van State, over de bereke-
ningswijze van de stikstofuitstoot. 
De leden van de Voetbalvereniging 

SJC verkeren op dit moment in gro-
te onzekerheid over de start van 
de nieuwbouw. En dat terwijl we 
sinds kort kunnen beschikken over 
een aannemer, die letterlijk staat te 
“trappelen” om aan de slag te gaan. 
Er zit half september een nieuwe 
berekeningsmethode aan te komen 
voor de stikstofuitstoot en daarmee 
nieuwe, nu nog onbekende, proce-
dures om de boel weer aan de gang 
te krijgen, om die vergunning, waar 
niemand bezwaar tegen maakte, 
te verkrijgen. Wanneer? Dat is nog 
niet bekend. Niet bij de leden van 
SJC, niet bij de gemeente en zelfs 
niet bij de Omgevingsdienst. En ga 
d’r bijvoorbeeld maar aanstaan om 
als wedstrijdsecretaris voor een 
club met dik 1.000 leden elke week 
weer een wedstrijdprogramma 
met de KNVB overeen te komen 
op slechts drie velden. Dat is echt 
een huzarenstukje, waarvoor ik 
diep respect heb. Toch weerhoudt 
dit alles mij niet om een heel diepe 
buiging voor al onze vrijwilligers te 
maken. Vrijwilligers, die elke dag 
maar weer in die naargeestige om-
geving alles uit de kast halen om 
die SJC-gedachte en -sfeer vast te 
houden.  Te sporten, te trainen, de 
jeugd de techniek van het voetbal te 
leren, jonge scheidsrechters op te 
leiden en - niet onbelangrijk - er een 
gezellige 3de helft van te maken. 

Interview met trainer Florian Wolf
(door Wim Siemerink)

Een zeer ambitieuze maar ook re-
alistische trainer. Die het voetbal-
spel vanuit een eigen visie bena-
dert. Een interview met SJC-trainer 
Florian Wolf is dan ook een waar 
genoegen. In een zeer open ge-
sprekje beantwoord hij de gestel-
de vragen,een dag na de winst in 
de eerste wedstrijd tegen Alcides. 
Hoewel de ambitie er dus vanaf 
spat waarschuwt Florian  Wolf wel 
voor teveel optimisme.
En zegt dat SJC in dit stadium ze-
ker nog geen aanspraak kan maken 
op een plaats hoog op de ranglijst. 
De gedachte dat SJC in het jaar dat 
de club 100 jaar bestaat zichzelf 
een kampioenschap cadeau zou 
doen  blijkt bepaald niet realistisch. 
Wolf:’ Kijk, we zijn natuurlijk een 
ploeg in opbouw. Gelukkig wel met 
een zeer ervaren middenveld maar 
ook met veel nieuwe mensen en 
een nog zeer jonge verdedigingsli-
nie. Verdedigers die nog lang niet 
zo ver zijn als die van de kampi-
oensploeg van 2 jaar geleden’. De 
trainer wijst erop dat het coachen 
daardoor extra aandacht vraagt. 
Gebruikmakend van een videoana-
lyse kijkt hij iedere wedstrijd nog 
eens terug. Om daarna per linie 
de mogelijkheden tot verbeteren te 
bespreken. Hij voorziet daarbij dat 
er ook tegenslagen zullen moeten 
worden geïncasseerd. Florian Wolf 
opnieuw:’Ik reken erop dat de ploeg 
ook bij die tegenslagen de steun 
krijg van de supporters van deze 
mooie club.’  Hij tekent daarbij aan 
dat naast de jacht op de punten 

er zeker ook aandacht voor is om 
aantrekkelijk aanvallend voetbal te 
spelen. Wel vanuit een goed geor-
ganiseerde opstelling. Waarbij het 
druk geven op de tegenstanders op 
verschillende manieren gaat wor-
den uitgevoerd. Wolf verwoord het 
zo: ’Ik zie mijn ploeg graag veel in 
de ruimtes spelen en zoek naar de 

juiste combinatie van leuk voetbal 
om naar te kijken en resultaat.‘
Nogmaals terugkomend op de 
mogelijkheden in deze competitie 
maakt de trainer opnieuw duidelijk 
dat er tijd nodig is om van SJC de 
perfecte eenheid te maken. En dat 
er deze competitie tegenstanders 
zijn die zich konden permitteren 
om hele sterke spelers aan te trek-
ken. Hij noemt daarbij JOS,SDO en 
vooral ook Alphense Boys. De laat-
ste verzekerde zich van de komst 
van een 6tal uitzonderlijke spelers 
waaronder Joey Lauhuh, Kasper 
Michel (ex-Noordwijk), Kees Pier 
Tol en de Quick Boys spelers Sahin 
en Maynard. 
SJC moet voorlopig wedstrijd voor 
wedstrijd aan de bak. Waarbij er 
overigens bij insiders wel optimis-
tische verwachtingen zijn. Ook al 
omdat er in de club veel vertrouwen 
is in de kwaliteiten van Florian Wolf. 
Een ambitieuze trainer die zoals hij-
zelf dus zei, spektakel en resultaat 
wil gaan combineren.

Nieuwe tenues
Dit voetbalseizoen spelen alle SJC 
teams in nieuwe tenues van het 
merk Robey! Op het wedstrijdshirt 
is het SJC jubileum 1920-2020 ge-
drukt. 
Veel enthousiaste moeders, waar-
onder de dames van de kleding-

commissie, Petra de Bruin  en Nico-
lenne Mulder, deelden de prachtige 
kleding, incl. een trainingspak en 
tas, uit aan de jeugdleden. Zij wer-
den hierbij ondersteund door Arthur 
de Lange en jeugdvoorzitter Tomas 
van Rijn.

Twee jeugdteams naar NK Finale
Zondag 8 september jl. stond het 
Districtskampioenschap voor teams 
SJC-O10 en -O9 op de kalender. 
De ochtend begon nat in Zoeter-
meer, maar gelukkig klaarde de 
lucht al snel.Zowel de mannen van 

Rob Brussee en Paul van Rijn als 
van Bram Halters en Emil Weijer 
plaatsten zich voor de eindronde in 
mei 2020. 
Teams uit alle districten zullen dan 
strijden om de grote cup. De vele 

complimenten van trainers van de 
andere clubs geeft aan dat we op 
de goede weg zijn!

Goed gedaan allemaal! SJC is weer 
op de kaart gezet!

S.J.C. Kledingplan mede mogelijk gemaakt 
door: Monskey JO08 t/m JO12, Locas JO17 & 
JO19 en Krijn van der Bent MO15 & MO17 en 

Dames senioren


