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Algemeen 

Het seizoen 2005-2006 behoort ten tijde van de ALV op 14 november al weer enige tijd tot het 

verleden. Het was een seizoen dat waarin het meeste op rolletjes verliep, met als sportief 

hoogtepunt de promotie van de C1 naar de hoogste divisie. Ook de promotie van de SBV naar de 

eredivisie straalt natuurlijk in positieve zin af op de hele club. Het kunstgras heeft een niet meer weg 

te denken plaats gekregen in onze vereniging, wat ten goede komt aan het aantal wedstrijden dat 

kan worden gespeeld en de bezettingsgraad van het complex, inclusief de kantine. Ook de toename 

van jeugdwedstrijden op de zondagen lijkt zich verder door te zetten. 

  

Jeugd 

De jeugdcommissie in het seizoen 2005/2006 bestond als vanouds uit Ron Stolk, Marlin Roseval, 

Rien van Wijk en niet te vergeten Dicky van Zanten. Van eerstgenoemde, de wedstrijdsecretaris 

jeugd, zijn de volgende berichten ontvangen. 

  

Het afgelopen seizoen was voor onze jeugd een wat kleurloos jaar met als hoogtepunt het 

kampioenschap van C1 met de promotie naar de hoogste afdeling. A1 handhaafde zich op de laatste 

wedstrijddag in de ere divisie terwijl B1 en B2 zich op het op een na hoogste niveau handhaafden 

wat vooral voor B2 een mooi resultaat was. D1 redde zich na een play off toernooi. 

  

Bij de technische staf waren wat mutaties. Er werd getreurd om het vertrek naar Amerika van 

succestrainer Faizel Soekhai. In de persoon van Ronald vd Helm werd een vervanger gevonden 

terwijl ook D1 een nieuwe trainer kreeg in de persoon van Rene van Baren. Sjaak Geeve werd 

assistent van Marco van Lochem bij B2. 

  

Verder vertrok op het laatste moment F2 trainer Romeo Kappel naar een niet nader te noemen 

stadgenoot en die plaats werd opgevuld door Patrick van Seeters 

Leon van Zanten trad toe tot het trainerscorps. 

  

Vanuit de jeugdafdeling kregen Arjen van Dijk, Daan Bovenberg en Ilias Haddad een contract 

aangeboden van de SBV. Scheidsrechters zijn altijd een probleem en daarom is de jeugd blij met 

Harry Bosch, John Veulings en Ferdie Griese die ook nu de fluit hanteerden. Verder floten gele en 

rode kaart ontvangers van A1 een aantal wedstrijden van de jeugd, we zouden graag zien dat alle 

trainers hier achter staan. 

  

Het D en E toernooi was opnieuw de blikvanger, alleen werd het toernooi wat gedevalueerd doordat 

sommige teams niet met hun hoogste teams aan de start verschenen en er was een verassende 
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debutant met de deelname van 1.FC Mönchengladbach. Het B en C toernooi werd gespeeld met 

allemaal Excelsiors, waarbij Rotterdam en Maassluis de bekers wonnen, alleen zat het weer tegen. 

De 2e aflevering van het ‘moedersvoetbal’ was weer druk bezocht helaas waren er wat blessures. De 

champions league finale werd in het stadion ook weer druk bezocht, Luigi Bruins reikte de prijzen 

uit. 

  

Er waren in totaal 31 teams in competitie met kampioenen C1, C4 en E4. 

  

Het begin van het lopende seizoen van de selectie-elftallen nodigt niet uit tot optimisme want A1,C1 

en D1 staan in de onderste regionen en B1 in de middenmoot terwijl eigenlijk alleen B2 en D2 aan de 

verwachtingen voldoen. De onderbouw teams spelen heel aardig, vooral C3, D3, E1, E4, E6 en F1 

staan er goed voor. De overige teams doen het ook leuk, alleen D4 moet nog wat op gang komen. 

  

Senioren 

Schreef ik vorig jaar nog hoopvol dat in het seizoen 2004-2005 het dieptepunt in aantal 

seniorenelftallen zou zijn bereikt, het huidige seizoen is gestart met slechts twee seniorenelftallen. 

Wel beschikken ze beide over 23 spelers; een groot verschil met nog maar tien jaar geleden toen 

met 14 spelers een elftal kon worden ingeschreven. Ondanks de 23 beschikbare spelers is het alweer 

voorgekomen dat het eerste elftal maar 10 spelers op de been kon brengen! 

  

In het afgelopen seizoen, 2005-2006, stonden er vier seniorenelftallen ingeschreven. In sportief 

opzicht deden ze het niet al te best. Nu is dat gezien het recreatieve karakter van onze 

seniorenafdeling op zichzelf niet zo’n probleem, maar veel spelers verliezen toch al gauw de 

motivatie als ze iedere week opnieuw een nederlaag moeten lijden. In elk geval kan het niet hebben 

gelegen aan de trainingen op de dinsdag- en donderdagavonden, want die waren wederom in 

handen van ons oudste spelende lid Gerard Weber. Ondanks een langdurende blessure vorig jaar, 

staat Gerard inmiddels weer in de basis van het veteranenelftal. De resultaten blijven echter uit; 

misschien dat de wedstrijdsecretaris senioren, John van Tilburg, een actieplan kan ontwikkelen om 

tot betere resultaten te komen. 

  

Het 1e team wist zich conform de doelstelling te handhaven in de reserve vierde klasse. Het elftal 

blijft onder aanvoerder-keeper Martijn Riesenkamp goed meedoen in deze hoogste recreatieklasse. 

Het verzorgde voetbal en de hoge mate van acceptatie die de spelers opbrengen voor elkaars fouten 

ligt hieraan ten grondslag. In feite gaat het hier om een ‘ouderwets team’, want problemen doen 

zich eigenlijk nooit voor en de spelers gaan ook buiten het voetbal goed met elkaar om. De 

voorliefde voor het voetbal uit zich ook in de zomermaanden, wanneer de kern van de spelers 

onderling gewoon door traint. 

  

Het 2e team was veel moderner; steeds opnieuw zorgde dit nieuwe team voor grote zorgen bij de 

seniorenafdeling. Ondanks de inzet van James Craig, ook keeper-aanvoerder, konden diverse 

opstootjes in het veld niet worden voorkomen. Tijdens zijn afwezigheid bij een uitwedstrijd speelden 



ook niet-leden mee, en juist zo’n vriendje is dan degene die zijn handen niet kan thuishouden. 

Niettemin is het met vereende krachten gelukt dit team tot het einde van het seizoen in de 

competitie te houden. Daarna is het merendeel van de spelers verder gegaan bij andere 

verenigingen. 

  

Het 3e team is net als het eerste al een groot aantal jaren aan excelsior verbonden. Tot onze 

verrassing presteerde het vorig seizoen als minste van alle seniorenelftallen; wedstrijd na wedstrijd 

werd door dit voormalige kampioenenelftal verloren. Het betekende aan het einde van het seizoen, 

toch onverwacht, ook het einde van dit ooit zo succesvolle team. Het is niet duidelijk hoe het kan dat 

een clubman als ex-trainer Paul Verloop geen weerstand kan bieden aan hen die zich wilden 

aansluiten bij een dure en ongezellige club als VOC. 

  

De veteranen van het 4e elftal zijn inmiddels verder gestegen naar het tweede elftal. De hoop 

bestaat bij velen dat ze zich eens speler van het eerste elftal mogen noemen. Het team begon met 

veel goede moed aan de tweede afdeling van de veteranencompetitie, maar moest aan het einde 

van het seizoen genoegen nemen met degradatie. Nu moet worden vastgesteld dat in de 

veteranencompetitie veel teams rondlopen die aardig kunnen voetballen, maar degradatie was ook 

toch niet de bedoeling. In elk geval zijn incidenten in de veteranenklassen een zeldzaamheid, wat 

een belangrijke verbetering is ten opzichte van de internationale teams die zich in de gewone 

seniorencompetitie van alle middelen bedienen om toch die Europacup te winnen. 

  

De competitie voor zeventallen vult de leegte die de seniorenelftallen te zien geven steeds verder 

op. Inmiddels is de vierde editie met 16 deelnemende teams volop aan de gang. De uitslagen van de 

donderdagavond op het kunstgrasveld gespeelde wedstrijden staan vrijdag al op de website. Deze 

medewerking van de SBV draagt mede bij aan het succes, evenals de bereidwilligheid prijzen ter 

beschikking te stellen. Naast Simon Kelder, die die zich altijd enthousiast heeft getoond voor het 

idee een dergelijke competitie op te zetten en die ook een aantal keren de prijsuitreiking heeft 

gedaan, moet de naam Vincent Wernke hier genoemd worden omdat hij degene is die steeds de 

website bijhoudt. Onze general facilities manager John van Tilburg heeft zich in de loop van de tijd 

verder ontwikkeld tot algemeen directeur van deze competitie. 

  

Vorig jaar werd gesproken over een toekomst waarin ook de excelsiorkoerier in een electronische 

versie zou kunnen worden uitgebracht. Afgelopen seizoen is daar ook mee geëxperimenteerd, en na 

een onderzoek naar de mening van de leden, dit seizoen ingevoerd. Het scheelt een belangrijke 

kostenpost, en functioneert in het huidige seizoen tot op heden zonder problemen. Maar hoewel 

het gevoel anders is nu er niet meer een boekje op de deurmat valt, dient de inhoud uiteraard wel 

weer even zorgvuldig te worden opgemaakt door onze zeer gewaardeerde redactie Ron en 

Marianne Stolk. 

  

Verdere belangrijke gebeurtenissen in het 104de seizoen van sportclub excelsior zijn de fantastische 

medewerking van velen bij de inbouw van de koelcel en de komst van nieuwe professionele 

wasmachines. Ook de organisatie van de champions league finale voor de F-jes in het stadion, de 



medewerkersavond en de nieuwjaarsreceptie zijn traditioneel hoogtepunten. Bij de vele toernooien, 

of dat nu is voor journalisten, voor het casino, voor Robeco, Eneco of voor de econometristen 

studentenvereniging, steeds doen velen op diverse posities in de club hun uiterste best. Denk 

bijvoorbeeld aan onze kantinemedewerkers (Marianne, Riet, Ger, Stien en Koos) vakmannen (Roél, 

Hennie, Wim, Leen en vele anderen), scheidsrechters, toernooicommissie en niet te vergeten de vele 

sponsors, waarvan ik zonder de anderen te kort te willen doen onze voormalige trainer Aad 

Veerman nog eens als (lichtend) voorbeeld wil noemen. 

  

Alleen vanwege ieders inzet zijn we in staat gebleken onze vereniging ook in het seizoen 2005-2006 

in beweging te houden! 

  

J.A. van Ast (secretaris), 14 november 2006 

 


