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Algemeen 

Inmiddels is een bijzonder seizoen voor SC Excelsior ten einde gekomen. De samenwerking met 

Feyenoord werd geformaliseerd in de Regionale Jeugd Opleiding Feyenoord-Excelsior en onze 

vereniging besloot zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de hoogste jeugdteams. Een tweede, 

hiermee samenhangende verandering is het besluit een opleidingsteam voor jonge senioren te 

starten. Ten derde is besloten een eigen website www.sportclubexcelsior.nl te starten. Vooralsnog 

blijken deze beslissingen goed te zijn uitgepakt. De jeugdteams hebben goed gepresteerd, het 

nieuwe eerste elftal is direct kampioen geworden en de website voorziet in een onverwacht hoge 

belangstelling. 

  

De nieuwe stappen zijn dus succesvol verlopen, maar we moesten met zijn allen wel zien een 

begrotingstekort van rond de 40.000 euro zien weg te werken. En ook daar lijken we grotendeels in 

geslaagd, als we de voorlopige berichten van de penningmeester mogen geloven. Opnieuw is dus 

een compliment op zijn plaats, ten eerste naar al diegenen die op allerlei manieren een financiële 

bijdrage hebben geleverd. Bijvoorbeeld door sponsoring, door lid te worden van de Club van 50 (met 

meer dan 70 leden!), door balsponsoring, de loterij, de veiling, en – niet te vergeten – door veel te 

consumeren in onze kantine. In het bijzonder gaat in dit verband een compliment uit naar de 

sponsor- en activiteitencommissie, die er in slaagde een aantal sponsors (reclameborden, website-

banners, wedstrijdbal) te interesseren en diverse activiteiten te ondernemen. Belangrijkste hiervan 

zijn, onze eigen loterij ‘de Kleine Clubactie’, en de Veiling op de website en de familiedag. Allemaal 

samen brachten deze activiteiten, in combinatie met enkele meevallers in kosten en opbrengsten 

zoveel op dat we dit jaar financieel rond moeten kunnen komen. Maar het betekent ook dat we 

volgend jaar opnieuw voluit aan de bak moeten gaan om opnieuw dezelfde kwaliteit te kunnen 

handhaven. 

  

Dit betreft ook de website, die we dit jaar zelf zijn gaan beheren. In het algemeen zijn de reacties 

hierop buitengewoon positief. Het vergde wel veel inzet, met name de publicatie van alle 

spelersfoto’s was een heidens karwei, dat John van Tilburg met engelengeduld heeft verricht. Het 

bestuur heeft inmiddels besloten deze inspanning het lopende seizoen niet opnieuw te kunnen 

doen. De website ook een aantal belangrijke voordelen op, zowel qua kostenbesparingen (porto, 

druk) als opbrengsten (reclame); bovendien kon aanzienlijk efficïenter worden voorzien in de 

groeiende informatiebehoefte. Zo werd tussen 1 januari en 1 september 2011 maar liefst 311.983 

keer een pagina opgevraagd! Het aantal bezoeken bedroeg 80.253, met een aantal absoluut unieke 

bezoekers van 23.923. Hoewel de overgrote meerderheid van de bezoekers uiteraard afkomstig was 

uit Nederland (76.187 bezoekers), blijkt er in 66 andere landen interesse in onze club te bestaan, 

waarbij het Verenigd Koninkrijk (1179 bezoekers) aan kop gaat. Maar ook Duitsland (356), België 

(199), de Verenigde Staten (199), Japan (195 ), Frankrijk (159) en China (158) komen in deze periode 

nog boven de 100 bezoekers. Een mooie opsteker voor onze sponsors, die met hun banners niet 

alleen Excelsior helpen, maar ook vaak en overal gezien worden. 

  

De digitale revolutie is ook niet aan de knvb, en daardoor ook niet aan Herman Brinkman 

voorbijgegaan. Hij heeft als wedstrijdsecretaris te maken met steeds meer digitale eisen - en 



mogelijkheden. Maar ook met hulp van de computer is bijvoorbeeld de ledenadministratie voor 

Dicky van Zanten elk jaar nog een hele klus. Het resultaat mag er niettemin zijn, want door alle 

inspanningen is het aantal wanbetalers binnen onze vereniging op een hand te tellen. 

  

Het aantal leden per 1 april 2011 zag er als volgt uit. 

  

World Cup                              38 

Champion League                  74 

F1/F2                                      19 

E-spelers                               77 

D-spelers                               67 

C-spelers                               53 

B-spelers                               51 

A-spelers                               19 

                                                _____ 

jeugdleden totaal                               398 

senioren                                              86 

overig                                                    9 

                                                            _____ 

totaal leden                                        493 

  

Hiermee wordt de gestage stijging van het aantal leden doorgezet.  

  

senioren 

En wat waren de hoogtepunten van afgelopen seizoen? Allereerst natuurlijk de resultaten van onze 

teams, waarbij met name het nieuwe eerste elftal van zich deed spreken. In een keer naar de derde 

klasse is zowaar een prachtige prestatie. Mooi is ook het meeleven met dit team binnen de club, 

zowel van de SVB als van een groeiend aantal supporters en sponsors. Een enkel bestuurslid wist al 

vooraf dat het kampioenschap behaald zou worden, maar toch is een groot compliment voor de 

technische staf op zijn plaats. Succestrainer en Hoofd Opleiding Marco van Lochem dient hier zeker 

genoemd te worden, maar ook een groot aantal anderen hebben hand- en spandiensten verricht. 

Een van hen was assistent trainer Anilton Lopes, die ook het tweede elftal begeleidde. Door een 

waslijst aan blessures en een aantal weinig gemotiveerde spelers is het eigenlijk een wonder dat dit 

tweede team het seizoen heeft afgemaakt. Dit dankzij de goede mentaliteit van de spelers die niet 

hebben opgegeven en dankzij een groot aantal jeugdspelers, dat veelvuldig is ingevallen. Het derde 

elftal had eveneens te maken met weinig spelers. Hierdoor en vanwege een aantal nogal vijandige 



tegenstanders wist ook dit elftal alleen met veel moeite de competitie uit te spelen. De spelers van 

zowel het tweede elftal als het derde elftal hebben echter de voetbalkwaliteiten om veel hoger te 

eindigen dan de respectievelijke laatste en zesde plaats van afgelopen seizoen. Het veteranenelftal 

van aanvoerder/leider/sponsor Gertjan Terlouw vervolgens presteerde wel boven verwachting. Na 

zelfs tijdelijk aan kop te hebben gestaan, was een verdienstelijke vijfde plaats het uiteindelijke 

resultaat. De Schwung zit er nu zodanig in dat vooral door de inspanningen van Marco Hoogerbrugge 

een tweede veteranenteam onze vereniging komt versterken. Een deel van deze nieuwe veteranen 

is gerekruteerd uit onze 7x7-competitie voor 30 plussers, die ook dit jaar weer veel voetbalplezier en 

gezelligheid bracht op de donderdagavonden. Op de twee finaleavonden wist opnieuw Real Scholz, 

eerste te worden van de 32 deelnemende zeventallen. 

  

jeugd 

Dan de jeugd. Dit jaar geen kampioenen, maar – met uitzondering van de wel erg hoog spelende B2 

en wellicht D2 en D3 - zijn de resultaten toch heel behoorlijk. A1 wist nog enige tijd bovenaan mee 

te draaien en werd uiteindelijk keurig zesde in de op een na hoogste competitie van Nederland. Een 

aantal spelers is afgelopen seizoen individueel aanzienlijk gegroeid, mede door ervaringen met het 

met meer fysieke spel van het eerste elftal. Het heeft een van hen zelfs een contract bij onze 

betaalde tak opgeleverd! Een fantastisch resultaat in een jaar dat andere talenten ervoor kozen in de 

regionale jeugdopleiding op de bank te gaan zitten. Wij wensen Jurgen Mattheij en Michael Termijn 

een heel succesvolle carrière toe en hopen dat zij net als Van Persie nog zo nu en dan zullen 

terugdenken aan de club waar zij zoveel vertrouwen kregen. 

  

Ook de B1 heeft geweldig gepresteerd, want een vijfde plaats in de eveneens op een na hoogste 

klasse van Nederland is een hele mooie prestatie. Ook hier bevindt zich een aantal spelers met heel 

veel potentie. B2 heeft het dit jaar zoals verwacht erg moeilijk gehad. De jonge selectie was helaas te 

smal om een rol van betekenis te kunnen spelen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij onze 

sport. B3 daarentegen won zo ongeveer alles, alleen had dit team de pech dat er één elftal in de 

competitie was, dat nog beter was. Hier speelt ook nog een rol dat goed voetballen niet alleen een 

fysieke, maar ook een mentale kwestie is. 

  

De C1 was zo’n mentaal sterk team; het werd keurig achtste in de 1e divisie A. En ook de C2 deed het 

goed met een vijfde plaats in de hoofdklasse. Helaas viel de C3 wat uit de toon met een 10e plaats 

van de 11; dat zou beter moeten kunnen. De achtste plaats van D1 daarentegen is uitstekend te 

noemen, met al die wel heel erg sterke tegenstanders. Daartegenover staan de resultaten van D2 en 

D3, want die waren niet echt om over naar huis te schrijven. Beide teams werden laatste, in 

tegenstelling tot een keurige vierde plaats van de D4. De teams van de E-afdeling vervolgens deden 

het geweldig. Met als hoogtepunt een tweede plaats in de hoogste klasse van de E1, na winst van de 

kampioen (Spartaan) en boven resp. Sparta en Feyenoord! Jammer dat het kampioenschap dit 

mooie team ontglipte. Maar ook de overige E-teams deden het goed, met E2 als vijfde, E3 en E4 

derde, E5 vierde, E6 zelfs tweede, E7 zesde, en E8 vijfde. Met deze lichting kan Excelsior in de 

toekomst nog mooie resultaten behalen! 

  



De F1 tenslotte werd vierde en de F2 werd bijna kampioen met een tweede plaats. Alle andere F-

teams spelen in onze eigen zo succesvolle champions league. In een vol stadion Woudestein won 

hier het sterke Manchester City uiteindelijk de finale. Ook de jongste telgen van onze roemrijke club 

kenden een winnaar. Ierland won na een heuse finalewedstrijd om de World Cup in het stadion. 

Opmerkelijk is vooral hoe goed deze vijfjarigen al spelen na slechts een klein jaartje opleiding 

genoten te hebben. 

  

Waar die opleiding na een jaar of veertig uiteindelijk in resulteert was te zien in een andere grote 

wedstrijd in het stadion. Namelijk de nieuwjaarswedstrijd, die werd gespeeld tegen oud-profs van 

Excelsior, verzameld in een door Cor Hulsbus samengesteld sterrenteam. Omdat laatstgenoemde bij 

hen in het doel stond wisten de oud-profs, met coryfeeën als Wasiman, Leenheer, Ridderhof, Van 

Wattum en Houtman zelfs te winnen. Misschien speelde ook een rol dat verzorger Mario Meijer 

meespeelde, of omdat de aanwijzingen van oud trainer Aad Veerman niet allemaal werden 

opgevolgd. 

  

overig 

Naast die op het sportieve vlak zijn er ook hoogtepunten te melden op andere terreinen. Zo wist een 

aantal Excelsiorhelden (met name Mels Fok) een overval op de kantine te verijdelen. Betere 

voorbeelden zijn de klaverjasavond, de barbeques voor het eerste elftal, de Algemene 

Ledenvergadering, de jeugdzondagen, het pepernotentoernooi, de vele toernooien waar Excelsior te 

gast was of zelf gastheer was voor een andere organiserende instelling. Voor de sponsors en 

medewerkers werd dit jaar een speciale avond georganiseerd, die door diverse vrijwilligers tot een 

gezellig en door DJ Raas tot een muzikaal hoogtepunt kon uitgroeien. Wim van Merkensteijn tot de 

vrijwilliger van het jaar uitverkoren. 

  

Als afsluiting van het seizoen werd een zeer geslaagde familiedag gehouden. Naast de hele jongste 

jeugd kon ook een groot aantal ouders en trainers in een wedstrijd laten zien hoe het nu eigenlijk 

moet. Tijdens deze dag werd ook de Kleine Clubactie afgesloten. Onze eigen loterij - met vele 

prachtige prijzen voor slechts een euro per lot - was zonder meer een groot succes, mede door de 

organisatie van Rien van Wijk en de inzet van velen die de loten aan de man wisten te brengen, zoals 

bijvoorbeeld Riet achter de bar en Karsten langs de deuren. Op deze dag werd ook een even zo 

succesvolle veiling van shirts gehouden. Een bevlogen veilingmeester Max Christern wist alle 

internetbiedingen te overtreffen en er een geweldige happening van te maken. 

  

Genoeg redenen dus om volgend jaar op dezelfde voet verder te gaan. Wel willen we nog beter in te 

spelen op de belangstelling van de jongste jeugd, omdat hier qua financiën en 

vrijwilligersmogelijkheden de beste opties liggen. Daarom wordt de champions league met vier 

teams uitgebreid. Onder de vertrouwde leiding van Gerard van Helden hopen we langs deze weg de 

sociale functie in de wijk nog te versterken. Veel meer ruimte voor extra elftallen biedt de huidige 

accommodatie niet. 

  



Alles overziende kan worden geconstateerd dat het nog steeds excelsior gaat met onze prachtige 

club. Dat dit ook niet aan de buitenwacht voorbij gaat, valt behalve uit alle positieve publiciteit ook 

af te lezen uit de wachtlijsten die inmiddels voor alle leeftijdscategorieën bestaan en onze 

Talentendag, waar dit jaar bijna 1000 (!) geïnteresseerden voor waren. 

 Jacko van Ast, secretaris 
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