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Algemeen 

Het seizoen 2007-2008 behoort ten tijde van deze ALV op 20 oktober al weer enige tijd tot het 

verleden. De jeugdcommissie in het seizoen 2007/2008 bestond als vanouds uit Marlin Roseval, Rien 

van Wijk, Dicky van Zanten en Ron Stolk,. Van de laatste is het volgende citaat afkomstig: “Het jaar 

begon voortvarend want het 1e won zowel van Ajax als Feyenoord, maar helaas degradeerden we 

naar de Jupiler League en kwamen zo weer op vrijdagavond te spelen, iets wat vanwege de 

jeugdafdeling een goed idee was, want dan heb je zaterdagavond vrij na een lange dag op 

Woudestein”. Het zal niemand verbazen dat het leven van de leden van de jeugdcommissie wel 

interessant, maar zeker niet eenvoudig is. De tijd die deze vrijwilligers in de club steken is het 

fundament van de voetbalschool die excelsior steeds beter invult. Uiteraard zijn het de trainers die 

de resultaten halen, maar die zijn redelijk eenvoudig in te wisselen. Maar waar je een altijd 

beschikbaar jeugdcommissielid vandaan haalt, die in plaats van een vergoeding voor zijn inzet, alleen 

contributie mag komen brengen, is heel wat minder eenvoudig! 

  

Jeugd 

Van de wedstrijdsecretaris jeugd is de volgende informatie over afgelopen seizoen afkomstig. De 

jeugdafdeling begon het jaar met 31 teams en behaalde liefst 11 kampioenschappen! Dit is een 

absoluut club record, dat de penningmeester 156 bossen bloemen kostte, met dank aan, en zeker 

van, de firma Roër uit Kralingen, onze bloemenman. Hij en zij, de penningmeester en assistent, 

hadden het er graag voor over, al deed B1 een week te lang over het behalen van het 

kampioenschap, wat weer gevolgen had voor de bloemenman maar zeker ook voor B2. Dit team 

degradeerde namelijk daardoor op de laatste dag van de competitie naar de 2e divisie. 

  

Verder was er alleen maar positief nieuws over de teams. Kampioen werd B1, al waren we dat wel 

gewend, want bij B1 was Faizel Soekhai de trainer, en die doet het niet voor minder. Maar ook C1, 

het team van trainer Ferry de Haan dat bijna alles won, eindigde als eerste. B1 en C1 behaalden 

bovendien de finale van de districtsbeker maar verloren beiden na enerverende wedstrijden van 

resp. Feyenoord en SVVSMC. Wel had C1 een excuus want Ferry de Haan was wegens vakantie 

vervangen door Hoofd Opleidingen, Marco van Lochem.  

D1 promoveerde naar de hoogste divisie, maar het gevolg was dat we trainer Rene van Baren 

kwijtraakten aan de KNVB. Het D2 van trainer Ronald Bruins dwong promotie af naar de hoofdklasse 

en verder behaalde E1 van trainer Frans Bremer de dubbel na een 2-1 winst in de finale op RVVH. 

 

Leon van Zanten kon zijn E2 bijschrijven in de rijen der kampioenen na een paar spectaculaire 

wedstrijden aan het eind van de competitie en verder was er het kampioenschap van Guno Braaf’s 

E3 die buiten alle wedstrijden ook de prestigieuze toernooien van ARC, het John Heitinga toernooi 

en het KIKA toernooi van Rigtersbleek in Enschede won. Regelmatige kampioenschappen waren er 

verder voor E4, E5, E7 en F1 al kostte ons ook dat een trainer, want Feyenoord haalde na spelers nu 

ook een trainer weg en zo verkaste Patrick van Seeters naar Zuid. 



 

En verder: de Paastoernooien van Schoonhoven verdwenen als sneeuw voor de zon en werden 

Pinkstertoernooien. C2 sneeuwde onder in de modder van Hazebrouck.  

Het D en E toernooi verwelkomde voor het eerst Anderlecht. Roland Bergkamp verdiende een 

contract bij de SBV en Martijn de Vries werd inmiddels voor het Nederlands elftal onder 17 

uitgenodigd. Hulp op de woensdag was er van de leerlingen van de scholen van Zadkine en 

Thorbecke. Ook de Thorbecke voetbalklas was te gast, maar dat is helaas inmiddels niet meer het 

geval omdat deze is uitgeweken naar een accommodatie dichter bij de school. Verder werd opnieuw 

de finale van de Champions League gespeeld in het stadion voor een groot aantal toeschouwers. Zij 

zaten allen op de Noordtribune en waren getuige van de winst van Chelsea en de uitreiking van de 

prijzen door de 1e elftal spelers Daan Bovenberg en Rijan Koolwijk. 

 

De trainersstaf bestond uit Marco van Lochem, Faizel Soekhai, Jacques Geeve, Wim Verkaik, Ferry de 

Haan, Ronald van der Helm, Guno Braaf, Hugo Boudestein, Rene van Baren, Ronald Bruins, Michael 

Waterval, Orlando Lubrano, Frans Bremer, Leon van Zanten, Maurice Hugens, Patrick van Seeters. 

Heel gelukkig zijn we met de scheidsrechters: Daniel Verbeek, Harry Bosch, Christian Krommenhoek, 

John Veulings 

Ferdi Griese, Valerie de Groot, Erik van Schanke, Jordi de Zwart, Dennis van Berk en Henk vd Graaf, 

enorm bedankt voor jullie inzet! 

  

Vervelend was het afscheid van commissielid Marlin Roseval, maar wij bedanken haar voor bijna 7 

jaar jeugdcommissie werk. 

 

Het nieuwe seizoen is inmiddels weer volop aan de gang. We namen afscheid van de trainers Rene 

van Baren, Patrick van Seeters, Orlando Lubrano, Jacques Geeve (al blijft die aan de club verbonden ) 

en Michael Waterval. Nieuw is Valerie de Groot voor F2 en nieuw maar toch ook oud is Danny 

Mulder voor B2. In de nieuwe situatie van de Champions League zijn 8 nieuwe teams toegetreden 

t.w. Anderlecht, KV Mechelen, Schalke’04, Celtic, Real Madrid, FC Porto, Liverpool en Manchester 

City (overigens de eerste keer dat laatst genoemde club überhaupt deelnemer is). 

  

In de nieuwe competities zitten A1, B1, B2 en E1 medio oktober bij de bovenste helft. Aldus de 

(na)beschouwing uit de jeugdafdeling, die voor de 10e keer uit de pen van de jeugdsecretaris vloeit. 

  

  

Senioren 

Na de kampioenenparade bij de jeugd zijn er sinds lange tijd ook bij de senioren goede resultaten 

behaald. Hier zal de ongebreidelde inzet van de altijd enthousiaste en vrolijke wedstrijdsecretaris 

senioren John van Tilburg een belangrijke rol hebben gespeeld. Allereerst was hij in staat de 

negatieve spiraal naar steeds minder elftallen te doorbreken, want excelsior kon afgelopen seizoen 

weer drie elftallen inschrijven in de knvb-competitie. En blijkbaar is het bevallen want beide elftallen 

zijn dit jaar gebleven. 



Maar zijn grootste prestatie is ongetwijfeld de wijze waarop hij een van zijn elftallen begeleidde naar 

het hoogste wat er in hun afdeling te bereiken is. Het tweede elftal van Mehmet Saritas, 

wist afgelopen seizoen namelijk het kampioenschap te behalen, en dat een seniorenteam bij de 

amateurtak van onze club kampioen is geworden, is wel heel erg lang geleden. Met technisch goed 

verzorgd voetbal werd overtuigend het kampioenschap behaald van de reserve vijfde 

klasse. Inmiddels speelt dit team als eerste elftal mee in de reserve vierde klasse, maar daar gaat het 

niet meer zo eenvoudig. 

Ook het derde elftal van oud-jeugdtalenten Jef Adanau Reynolds en Edmelson Rodrigues Andrade, 

heeft lang meegedaan om de bovenste plaats. Het kwam uit in de in de reserve vierde klasse, maar 

helaas heeft dit krachtig en creatief voetballende elftal uiteindelijk toch moeten afhaken voor het 

kampioenschap. In het huidige seizoen voetbalt dit team als excelsior 2, en tot op heden worden de 

hooggespannen verwachtingen ingelost met winstpartijen. Last en misschien ook wel least, het 

eerste (veteranen) elftal van Gertjan Terlouw. Ook hier waren de resultaten relatief gezien zeer 

behoorlijk. Dit team ontworstelde zich namelijk sinds een aantal seizoenen aan de traditionele 

onderste regionen en beëindigde het seizoen als een keurige middenmotor. En dit ondanks het 

prachtige fluitspel van Harry Bosch! 

  

Het hoogtepunt voor het veteranenteam bestond uit het mogen spelen van de erewedstrijd van 

Gerard Weber tijdens de nieuwjaarsreceptie in het stadion. Tegenstanders waren de spelers 

waarmee Webertje eerder zijn successen beleefde, en hoewel de gemiddelde leeftijd van het 

beginnende elftal dik in de zestig moet zijn geweest konden ze opnieuw een klinkende overwinning 

in de annalen laten bijschrijven. De mannen van Terlouw waren geen partij. Gerards zeventigste 

verjaardag was al reden voor een feestje, maar dat hij dat ook nog mocht beleven als actief 

speler/trainer kan gerust als uniek voor excelsior worden beschouwd. Ook in het nieuwe seizoen 

speelt Gerard zijn wedstrijden in het nu derde elftal en traint hij de senioren. Bij de trainingen staat 

hij er niet meer alleen voor. Vanuit het tweede elftal heeft zich ook een vrijwilliger aangemeld in de 

persoon van Anilton Lopes. Hij zal zich specifiek bezighouden met de coaching van het tweede elftal. 

Dit lijkt geen luxe gezien de tientallen deelnemers die momenteel naar de trainingen komen. 

  

Tenslotte de donderdagavondcompetitie voor zeventallen. Ook hier werden successen behaald, 

want een derde competitie van acht teams is ingesteld. Het betekent dat er toch al gauw zo’n 250 

dertigplussers regelmatig voor de televisie worden weggeplukt om op Woudestein iets aan hun 

uitdijende lichamen te gaan doen. De competitie, waar het er in het algemeen al erg gezellig aan 

toegaat, beleeft twee keer per jaar een hoogtepunt tijdens de finale-avond. Of het nu door de 

muziek van Willem & Danny kwam of door het prachtige weer, maar niemand wilde eigenlijk de 

kantine in voor de prijsuitreiking. Toch is het “good old” Henk Schouten uiteindelijk gelukt het sterk 

gevarieerde prijzenpakket aan alle 24 teams te doen toekomen. De ondersteuning bij de 7x7-

avonden werd vanouds geleverd door John van Tilburg, de barbezetting bestond uit Koos, Stien, Riet 

en Ger. Vincent Wernke deed de standen en de website en scheidsrechters Bos Mahabier en Daniel 

Verbeek, soms vergezeld door John en Ram, deden eveneens fluitend van plezier hun werk. 

  

Tenslotte 



Behalve de sportieve hoogtepunten waren er ook diverse sociale hoogtepunten te beleven. 

Voorbeelden hiervan zijn de medewerkersavond in het spelershome van het stadion, de 

gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met de SBV en de diverse toernooien (Casino, Robeco, 

Econometristen studentenvereniging, etc.). Maar het is vooral de inzet van vrijwilligers die hier 

geroemd moet worden, zoals de vele scheidsrechters, en meer in het bijzonder Ron en Marianne 

voor de redactie van de koerier; Roél voor de organisatie van de kleding en allerlei klussen, Hennie, 

voor het schilderwerk, Wim, voor de verbeteringen aan de accommodatie, Leen, voor zijn helpende 

hand, Jannie voor de was en de schoonmaak. En dan zijn we er vast nog een flink aantal vergeten! 

  

J.A. van Ast (secretaris),  

20 oktober 2008 

 


