
 
Verslag secretaris seizoen 2020-2021 

 

Coronavoetbal 

Het seizoen 20-21 werd volledig beheerst door het Corona-virus. Veel te zeggen over de rangen en 

standen is er dan ook niet. De Knvb-competities zijn niet doorgegaan, maar gelukkig hebben we met 

onze eigen teams wel een groot deel van het jaar kunnen doorspelen. Dit gold zowel voor de Champions 

League / Europa League / World Cup als voor de teams van de onderbouw en middenbouw. Op 5 

december werd de laatste ronde van de wedstrijden om de Excelsior Corona Cup gespeeld. Uiteindelijk 

trokken een aantal prachtige teams aan het langste eind: JO11-1 van trainer Alkan Bilgi en Boris 

Lodewijk, JO11-5 van Giulio Bruins en Greg Engelhardt, JO9-2 (JO8-1) van Damian Verschoor en JO10-3 

van Wegatha Woldebruk.  

En waar er normaal tijdens de vakantie periode niet wordt gevoetbald, hebben we nu voor de interne 

competities toch een activiteit opgezet: er werd twee zaterdagen lang gestreden om de FA cup, de EK en 

de KNVB beker. Daarbij werd de interne competitie door elkaar gegooid en zijn er vier wedstrijden 

gespeeld van 20 minuten. Zowel de ouders als de kinderen waren super enthousiast en streden voor de 

winst. 

Ook maakten de leden ingaande woensdag 17 februari kennis met het verschijnsel avondklok-

trainingsschema, dat uiteindelijk pas in het seizoen 2021 kon worden afgeschaft. 

Wel kon op zaterdag 29 mei de finaleronde van de interne jeugdcompetities in het Van Dongen en De 

Roo-stadion worden gespeeld, nog juist voor de aanleg van een nieuwe kunstgrasmat. Met de zon die 

volgends de traditie lekker scheen op de hoofden van de kinderen werd er gestreden voor elke meter. 

De spelers hadden het super naar hun zin, alleen bij de World Cuppies van Italië waren ze afgeleid door 

het stadion, waardoor de wedstrijd om de 1e plaats werd verloren. Na de wedstrijden volgde de 

prijsuitreiking. Iedere speler kreeg een beker en voor de winnaars was dit een heuse gouden beker, 

gesponsord door Groupe 1602. Deze werden uitgereikt door de nieuwe coördinator van de interne 

jeugdcompetitie van het volgend seizoen: Damian Verschoor. 

Na het inleveren van de shirts stond onder meer Gerard Ketel klaar om de kinderen nog wat te drinken 

en een zakje snoep te geven. Moe maar voldaan gingen ze naar huis. Als winnaars van het seizoen 2020-

2021 gelden: 

· World Cup: Nigeria 

· Europa League: Anderlecht 

· Champions League: Manchester City 

Van de ochtend zijn prachtige foto’s gemaakt, zodat ook de ouders nog een glimp konden opvangen van 

al het moois dat zich op onze velden afspeelt. Dank aan fotografen Danielle Wigmans en John 

Groenewegen voor hun bijdragen.  



 
Helaas was het dus lange tijd niet toegestaan wedstrijden te bekijken. Zelfs op de parkeerplaats was het 

verboden om naar de velden te kijken. Voor ouders en fans van onze jeugdleden is dat natuurlijk 

ontzettend moeilijk. Toch konden we als club niet anders. En dat het menens was, bleek onder meer uit 

een bezoek van maar liefst drie politiewagens, dat we zaterdag 7 november kregen. 

Vriendelijke agenten sommeerden toen de toeschouwende ouders langs het hek om weg te gaan. Van 

de club Excelsior werd verwacht dat die er alles aan doet om het toeschouwen te ontmoedigen. Daarom 

hebben we zo snel mogelijk het hek met schermen geblindeerd. Voor niemand leuk, maar het was niet 

anders. Als hopelijk unieke herinnering staat hieronder de mededeling die de politie daarna toezond nog 

eens opgenomen. 

 

Geachte heer/mevrouw, 

In verband met de groei van COVID-19 heeft de regering regels opgesteld met betrekking tot het 

toeschouwen van sportwedstrijden. 

Afgelopen zaterdag 7 november 2020 werd geconstateerd dat er toch ouders zijn van voetballende 

kinderen die komen kijken naar de wedstrijd. 

Van uit de sportclub waren er maatregelen genomen, door het hek gesloten te houden. Echter konden de 

ouders door het hek heen naar de sportvelden kijken. 

De ouders stonden met een groep van ongeveer 25 personen bij elkaar en binnen de 1,5 meter. De 

ouders waren weggestuurd. Mocht dit vaker voor komen, kan er repressief opgetreden gaan worden. Dit 

houdt in dat er dan bekeuringen geschreven worden. 

Met vriendelijke groet, 

De Politie 

 

Overigens kunnen we in het algemeen alle ouders alleen maar een groot compliment geven over hoe ze 

zich tijdens alle coronabeperkingen hebben gedragen. We kregen als club alle medewerking en er is 

geen onvertogen woord gevallen. Hartelijk dank daarvoor! 

 

Afscheid  

Voor de club zonder meer het meest schokkend was het overlijden op 67-jarige leeftijd van onze steun 

en toeverlaat Rien van Wijk. Omdat Rien ook werkzaam was als materiaalman bij de SBV Excelsior nam 

de hele Excelsiorfamilie op dinsdag 8 december met veel eerbetoon afscheid van Rien. Selectie van het 

eerste elftal en staf van Excelsior waren aanwezig toen op de middenstip van het Excelsiorstadion 

afscheid werd genomen. Een dag eerder had het elftal al een minuut stilte in acht genomen bij de 

wedstrijd tegen Volendam.  



 
Rien van Wijk was zo’n dertig jaar achter de schermen actief voor Sportclub Excelsior. Zo zette Rien zich 

de laatste jaren in voor de jongste jeugd van onze sportclub: Excelsior World Cup, Europa League en 

Champions League. Hij maakte het programma, werkte de standen bij en zorgde dat alles netjes op de 

website kwam te staan. Op de finaledag, die altijd in het stadion werd gespeeld, was hij dan de hele 

ochtend in de weer om ervoor te zorgen dat alles goed verliep. Hij regelde ook dat alle teams keurig 

voor de reclamewand op de foto gingen. Daarnaast organiseerde hij de ontvangst van scheidsrechters, 

zorgde dat ze wat te drinken kregen en eventueel een broodje.’ Voorheen deed hij ook veel voor 

toernooien en loterijen die werden georganiseerd. 

Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele werkzaamheden die Rien in de afgelopen 25 jaar voor 

Excelsior verrichtte. Hij deed dit allemaal op de achtergrond, een officiële functie wilde hij niet, maar hij 

was wel altijd in de weer. Op de voorgrond staan, daar hield hij niet van.  

Ondanks dat hij de laatste tijd ziek was, bleef hij optimistisch. Op zaterdag 21 november was hij nog op 

de club voor zijn World Cuppies, en vertelde hij in de bestuurskamer met veel goede moed hoe hij er 

voor stond. Nog geen 10 dagen later moest hij de ongelijke strijd staken. “Achter de schermen” van 

Excelsior wordt zijn scherpe humor enorm gemist. 

Ook hebben we met leedwezen kennis genomen van het overlijden van Hennie Klomps. Jarenlang heeft 

Hennie met grote toewijding het schilderwerk van de kantine en kleedkamers verzorgd, en was hij elke 

zaterdag in onze kantine te vinden voor het leggen van een kaartje.  

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte met hun verlies. 

 

Vrouwenopleiding 

Op organisatorisch gebied wellicht de belangrijkste verandering was de start van een ‘professionele’ 

vrouwenopleiding bij Excelsior. Zoals bekend is er bij onze club de laatste jaren hard gewerkt aan de 

ontwikkeling van het meidenvoetbal. Eerder had Excelsior als eerste Rotterdamse profclub besloten ook 

meiden de aandacht te schenken die zij verdienen. Een fiks aantal teams van SC Excelsior stond in de 

Knvb-competitie ingeschreven, terwijl de SBV Excelsior zelfs structureel een plaatsje in de eredivisie van 

het vrouwenvoetbal heeft verkregen. 

Om de ambitie als professionele voetbalclub waar te kunnen maken, is besloten tot een verdere 

professionalisering van de opleiding van onze meiden. Daarom hebben SBV en SC Excelsior gezamenlijk 

besloten over te gaan naar een kwalitatief hoogwaardige meidenopleiding. Net als dat het geval is bij de 

jongens, wordt er per leeftijdscategorie één opleidingsteam met toptalenten ingesteld. We hopen met 

deze stap nog beter te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het meidenvoetbal in onze regio. 

Helaas betekent dit wel dat er op ons volle complex geen plaats meer is voor nieuwe recreatieve teams 

die uitsluitend uit meisjes bestaan. Voor de meiden die al lid waren, is op zoek gegaan naar een goede 

oplossing. Teams die volledig waren, konden gewoon doorgaan met voetballen, maar daar is slechts 

door de speelsters van MO12-2 gebruik van gemaakt. Ook in de toekomst is er altijd plaats voor meiden 

in de jongensteams. Voor een hele vrouwentak is de accommodatie helaas te klein.  



 
Vanwege Corona was het niet mogelijk de ouders bijeen te roepen om hen als eerste te informeren over 

dit voornemen. Daarom is alleen een stuk op de website geplaatst wat bij velen rauw op het dak viel. En 

ook al waren er na de aankondiging wel voor alle ouders digitale groepsgesprekken per ‘zoom’ 

georganiseerd, achteraf was de communicatie ongelukkig. 

 

Amateurpartner 

Het was er officieel nooit van gekomen maar eindelijk zijn we nu ook officieel amateurpartner van SBV 

Excelsior. De SBV Excelsior heeft een aantal amateurclubs als partners waarmee intensief wordt 

samengewerkt. Enkele voorbeelden van de samenwerking die begin november door Ferry de Haan, 

algemeen directeur SBV Excelsior en Cock van Zanten, voorzitter Sportclub Excelsior, werd ondertekend 

zijn: 

– Trainers van de Sportclub kunnen stage lopen bij de opleiding van SBV Excelsior 

– Trainers en spelers van de Sportclub krijgen uitnodigingen voor een wedstrijd van SBV Excelsior. 

– Spelers van de Sportclub kunnen ingezet worden als ballenjongens of vlaggenzwaaiers bij een 

wedstrijd van SBV Excelsior. 

– Talentvolle spelers van de Sportclub kunnen gevraagd worden stage te lopen bij de 

opleidingsteams van SBV Excelsior. 

 

Parkeren 

Een verandering van geheel andere aard is ook dat het parkeerterrein nu met slagbomen afgesloten is. 

Het werd steeds vaker gebruikt door buitenstaanders die op zoek zijn naar een gratis parkeerplaatsje. 

Met de slagboom wordt dat nu voorkomen want voortaan geldt een dagtarief van 25 euro. Op zaterdag 

en zondag blijft parkeren echter de hele dag gratis. Ook doordeweeks is het parkeerterrein tussen 18.00 

en 24.00 uur gratis toegankelijk. Bovendien geldt ”kiss and ride”: iedereen kan binnen 45 minuten gratis 

vertrekken. Zo kunnen al onze leden, ouders en staf de trainingen en wedstrijden zonder extra kosten 

bezoeken. Parkeren blijft voor eigen risico. Auto’s die langer op het parkeerterrein staan worden 

weggesleept. 

 

Kleding 

Opnieuw werd de wedstrijdkleding weer betrokken van Quick. Van de spelers in de selectieteams wordt 

verwacht dat zij de trainingskleding van de club zelf aanschaffen. Voor andere spelers wordt het 

aanbevolen. De kleding kan worden aangeschaft via de website van  scexcelsior.voetbalstraat.nl. Op de 

aangegeven prijzen geldt een aftrek van 30% korting voor onze leden; passen kan in de kledingshop bij 

de ingang van ons complex, op woens- en zaterdagen.  

 



 
Nieuw logo 

Aan het einde van het seizoen werd een vernieuwd logo ingevoerd. Omdat er onder de clubkleuren van 

Excelsior steeds meer organisaties vallen, is besloten de eenheid van de hele club met een vernieuwd 

logo te benadrukken. In het vervolg gaan we uit van één Excelsior, met als naam voor onze 

amateurvereniging: Sportclub Excelsior en voor de professionele tak: Excelsior Rotterdam. De verbinding 

zit in onze oprichtingsdatum: 1902. Alle andere onderdelen van de club voeren in het vervolg hetzelfde 

logo met daarnaast de naam van hun afdeling. Vanuit de SBV Excelsior verwoordde de kersverse 

algemeen directeur Daan Bovenberg het als volgt. ,,Het wordt tijd voor een centrale boodschap, vanuit 

één sterke herkenbare club met een gedeelde missie en visie, kernwaarden en uitstraling. Het wijzigen 

van ons logo is onderdeel van een bredere visie over hoe wij ons als club richting de toekomst willen 

positioneren.’’ 

 

Activiteiten 

In het onderstaande volgt nog een selectie van activiteiten die ondanks de coronabeperkingen ook nog 

hebben plaatsgevonden. 

Oliebollenactie - Op zaterdag 12 en 5 december konden de liefhebbers tussen 09:00 uur en 14:00 uur 

weer oliebollen en / of appelbeignets kopen bij een kraam naast de ingang van Sportclub Excelsior. De 

actie is mogelijk gemaakt door oliebollenbakker Salo van Schaik. Zijn kraam staat bij metrostation 

Schenkel in Capelle aan den IJssel. Ook Laminaat Xpress van onze trainer van Jo-17 Patrick de Bruijne 

heeft enorm geholpen bij deze actie.  

Trainen als prof - Jongens en meisjes van 5 tot en met 12 jaar konden gedurende 10 zondagen tussen 21 

februari en 9 mei tegen vergoeding deelnemen aan de Excelsior Voetbalschool onder leiding van 

gediplomeerde trainers van de jeugdopleiding van Excelsior. Ook in de meivakantie werd op het terrein 

van Sportclub Excelsior weer getraind als een echte profvoetballer. Tijdens de Excelsior Voetbaldagen op 

maandag 3 en dinsdag 4 mei werd onder leiding van trainers van Excelsior gewerkt aan voetbalskills. 

Deze Excelsior Voetbaldagen zijn bedoeld voor jongens en meisjes van 6 tot en met 14 jaar.  

Club van 100 – Tot onze grote vreugde meldde afgelopen seizoen het honderdste lid zich voor de Club 

van 100! Al vele jaren bestaat de Club van 100 uit personen en groepen die SC Excelsior een warm hart 

toedragen. Zij steunen de club gedurende een seizoen met een vrijwillige bijdrage van 100 euro. Mede 

door hun bijdragen kon onze vereniging ook in deze moeilijke tijden waarin veel inkomsten zijn 

weggevallen, het hoofd boven water houden. Naast deze steun heeft het bestuur overigens ook alle 

mogelijke subsidiemogelijkheden die vanwege het Corona-virus beschikbaar zijn gesteld aangevraagd. 

En verder is heel bijzonder dat er een aanzienlijk bedrag is binnengekomen via een lening van een flink 

aantal Excelsior-betrokkenen.  

Vertrek Coördinator Bovenbouw - Ed van Haften heeft zijn functie als coördinator bovenbouw 

neergelegd. De club is veel dank verschuldigd aan Ed voor zijn enorme inzet voor onze club in de 

afgelopen jaren.  



 
Voetbalfit - wekelijks wordt nu op woensdagochtend bij SC Excelsior het beste van bootcamp, het 

plezier van voetbal en de gezelligheid van teamsport georganiseerd, onder de naam voetbalfit.nu. 

Iedereen kan meedoen. Getraind of ongetraind. Met of zonder voetbalervaring. 

De Regiocup - De KNVB organiseerde in de maand juni de Regiocup. Een minicompetitie waarin 

jeugdteams uit regio Rotterdam tegen elkaar spelen. Wij hebben een groot aantal teams voor deze 

competitie ingeschreven. Zo sloten wij dit seizoen toch af met een aantal leuke duels. Op zaterdag 26 

juni 2021 mochten we dan eindelijk ons complex weer open stellen voor anderen dan de spelers. De 

Corona-beperkingen waren zodanig versoepeld dat alle ouders, broertjes, zusjes en andere fans weer 

van harte welkom waren op Woudestein; ook de kantine was weer open. Het was tevens de ronde met 

de vierde en laatste wedstrijddag van de Knvb-regiocup. Helaas dus ook de laatste dag van het Corona-

seizoen 2020-2021. 

Familiedag – de voorbereiding voor de jaarlijkse familiedag moesten helaas ook worden stilgelegd. Ook 

deze is niet doorgegaan vanwege de beperkingen door de Corona maatregelen. 

Veld 1 - halverwege augustus is ons eerste veld voorzien van nieuw kunstgras.  

Al met al wederom een vreemd seizoen dat we met hard werken en veel doorzettingsvermogen te 

boven zijn gekomen. We gaan ervan uit dat we alle negatieve gevolgen van het coronavirus in het 

komende seizoen weer kunnen verwerken. 
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Bijlage: organisatie 2020-2021 

 

Technische staf en Bestuur  

Team  Trainer / Leider   
     

Hoofd jeugdopleiding  Marco van Lochem   

Coördinator Onderbouw 

(12-11-10) 
 Serge Bonte   

     
     

O21 trainer/coach Marinus Barendregt   
 leider Sitesh Randjitsingh   

O18 trainer/coach Pieter van de Tholen   
 leider Peter Heuzen   

O17 trainer/coach Jonathon Fairbairn   
 leider Aladin Ezzaki   

O16 trainer/coach Ronald vd Helm   
 trainer/coach Luigi Bruins   
 leider Sjaak Geeve   

O15 trainer/coach Patrick de Werk   
 leider Rene Hessel   

O14 trainer/coach Steven Karskens   
 trainer/coach Cyrille Wismans   

O13 trainer/coach Mathijs Kreugel   
 trainer/coach Bas Mulder   

O12 tainer/coach Serge Bonte   
 assistent Kylian Kouwenberg   

O11 trainer/coach Sjoerd Bos   

O10 trainer/coach Yassin el Bouyakoubi   
     

Overige Staf     

Coördinatorkeeperstrainer onderbouw Marcel Kouwenberg   

Keeperstrainer bovenbouw Ronald vd Helm   



 
Keeperstrainer middenbouw Bert Fieret   

Loop/Coordinatie  Noel Cabral   

Krachttrainer  Dik van Straalen   

Fysiotherapeut  Kevin Colla   

Fysiotherapeut (O21)  Jesse Dalmiras   

Fysiotherapeut (O18)  Mikey Langeveld   

Fysiotherapeut (O17)  Robin Loomans   

Fysiotherapeut (O16)  Dirk de Nie   

Verzorger (O15)  Henk Willemen   

Verzorger (O14)  Tamara Sluijter   

Mentaal Coach  Danielle vd Kleij   

Wedstrijden  Herman Brinkman   

Media  Vincent Wernke   

Scouting  Rene Hessel   

  

 

Sportclub Excelsior     

     
      

AM 1 hoofdtrainer Richard Mank   

AM 1 trainer Khalid Ettabachi   

AM 1 trainer Jeroen Bosman   

AM 1 teammanager Ronald Puzkar   
     

AM 2 trainer Koos Kortland   

AM 2 trainer Armin Grgic   
     

JO19-1 trainer Hoessin Jouhri   

JO19-1 trainer Vino Fernandes   

JO19-2 trainer Ali Riza Dinçan   

JO19-3 trainer Karl Hormann   

JO19-3 trainer Ben Weemering   

JO17-1 trainer Patrick de Bruijne   

JO17-1 trainer Bas Endlich   



 
JO17-2 trainer Patrick van der Veen   

JO16-1 trainer Sudesh Chote   

JO16-1 trainer Daniël van Ballegooijen   

JO16-2 trainer Ton Groeneweg   

JO15-1 trainer Ger Kattestaart   

JO15-1 trainer Ko Minderhoud   

JO15-2 trainer Richard Bennik   

JO15-2 trainer Wesley Bennik   

JO14-1 trainer Bouziane Fissoune   

JO14-2 trainer Yusuf Bicakci   

JO13-1 trainer Lesley Maitimu   

JO13-1 trainer Maurus van Eijk   

JO13-2 trainer Armin Grgic   

JO12-1 trainer Tim Mullens   

JO12-1 trainer Martijn van Haften   

JO12-2 trainer David Brugghe   

JO11-1 trainer Alkan Bilgi   

JO11-1 trainer Boris Lodewijk   

JO11-2 trainer Djan Sipahi   

JO11-2 trainer Sahil Sipahi   

JO11-3 trainer Clifton Rimon   

JO11-4 trainer Ebbe Boere   

JO11-4 trainer Leon Biesbroeck   

JO11-5 trainer Giulio Bruins   

JO11-5 trainer Greg Engelhardt   

JO10-1 trainer John Brussé   

JO10-1 trainer Elisio Lopes   

JO10-2 trainer Renzo Garcia Bastidas   

JO10-2 trainer Miguel Garcia Bastidas   

JO10-3 trainer Wegatha Woldebruk   

JO10-4 trainer Simon de Caluwe   

JO10-4 trainer Quinn van Alphen   

JO10-5 trainer Revelino Zijderveld   

JO10-6 trainer Frandys Engelhardt   

JO9-1 trainer Ferry Maitimu   

JO9-2 trainer Damian Verschoor   

JO8-1 trainer Fabio Schelt   
     

     



 
Meiden 
     

Dames Beloften / VR2 trainer Janny Timisela   

MO19 trainer Ramsey Cabral dos Reis   

MO19 trainer Gino de Waard   

MO17-1 trainer Roberto Costa   

MO17-2 trainer    

MO16 trainer Stef van Zeelst   

MO15 trainer Erik Schapendonk   

MO15 trainer Edwin v Heumen   

MO13 trainer Angelmo Vyent   

MO13 stagiaire Tirza Roodenburg   

MO12 trainer Mike van Katwijk   

MO11-1 trainer Sarah Eitjes   

MO11-2 trainer Chloë Bezemer   

MO11-2 trainer Manoah van Houwelingen   

MO11-2 trainer    

MO10 trainer Leonie Mulder   

MO9 trainer n.n.b.   

     

Overige Staf     

Train De Trainer  Anne Nurra   

Train De Trainer  Jeroen van Galen   
     

Fysio:     

Fysio Bovenbouw     

Fysio MO17  Domenica Krens   
     

Keeperstrainer  

SC Excelsior 
  

Ab Schoonbeek 
  

Keeperstrainer SC 

Excelsior 
 Thimo Schoonbeek   

Keeperstrainer SC 

Excelsior 
 Jeroen Bosman   

     

Aanvragen 

oefenwedstrijden  

Meiden Teams 

 Hendrik Jan van 

Houwelingen 
  

     
     



 
     

Coördinatoren:     

Bovenbouw (JO19 – 

Amateurs) 
 Ed van Haften   

Middenbouw (JO15 – 

JO17) 
 Arthur Rasenberg   

Middenbouw (JO12 – 

JO14) 
 Pieter van Stijn   

Onderbouw  Maurice Hugens   

Onderbouw  Meino Boon   

Meiden  Leon van Zanten   

Meiden  Robert Jan Snijders   
     

Interne Competitie:     
     

Coördinatie/Begeleiding 

Interne Competitie: 
    

 coördinator Maurice Hugens   
 coördinator Meino Boon   
 trainer Djan Sipahi   

   

Bestuur Cock van Zanten – voorzitter 
 Joris de Caluwe – commerciele zaken 
 Jacko van Ast – secretaris 
 Pieter van Stijn – penningmeester 
 Bas Endlich  aspirant bestuurslid 

Medewerkers Herman Brinkman – locatiemanager 
 Bronno Brons – locatiebeheerder 
 Leon van der Meer – locatiemedewerker 
 Erik Schapendonk – locatiemedewerker 

Ondersteuning Gerard Ketel – Kantine, algemene ondersteuning 
 Roel Rigters – Algemeen onderhoud, ict 
 Bronno Brons – Interne jeugdcompetities 

Vertrouwenspersoon Hans Slager;   
    

Train De Trainers Anne Nurra;   

Ontvangst Mevr. Riet Beijer   

 Mevr. Wil van Tilburg  

    



 
Commissies 

Commissie Sponsoring Joris de Caluwe   

 Hans Slager   

 Raymond Jacobs   

 Bas Endlich   

Commissie Kantine Gerard Ketel   

 Bronno Brons   

 Cock van Zanten   

Commissie Scheidsrechters Koos Kortland   

 Bronno Brons   

 Cock van Zanten   

Commissie Familiedag Joris de Caluwe   

En Activiteiten Hans Slager   

 Raymond Jacobs   

 Bas Endlich   

Commissie Financiën Pieter van Stijn   

 Cock van Zanten   

 Henk Lavrijsen   

Commissie Gegevensbeheer Jacko van Ast   

 Bronno Brons   

Commissie 7×7 Jacko van Ast   

 Martin Borsboom   

 Jeroen van der Wal   

 John van Tilburg   

Commissie Interne    

Toernooien Herman Brinkman   

 Marco van Lochem   

 Joris de Caluwe   

 Cock van Zanten   

  

Bestuur, contactgegevens 

Het bestuur vergadert op maandagavonden vanaf 20.00 uur 

Voorzitter: C.M. (Cock) van Zanten  

Algemeen secretaris en Functionaris Gegevensbescherming: J.A. (Jacko) van Ast 

Commerciële Zaken: J. (Joris) de Caluwé  



 
Penningmeester: Pieter van Stijn 

Aspirant Bestuurslid Bas Endlich 

  

Benoemd voor 3 jaar: 

2017 Mels Fok (accommodatie) 

2018 Jacko van Ast (secretaris) 

2019 Cock van Zanten, Joris de Caluwé 

Aftreden, met mogelijkheid herbenoeming 

2020 Mels Fok 

2021 Jacko van Ast 

2022 Cock van Zanten, Joris de Caluwé 

  

Leden van verdienste: 

Mevr. M.L.A. Beijer-Dirksen 

De heer M.C. Fok 

De heer S.D. Kelder 

De heer R.J.J. Stolk 

De heer J.G.Ph. van Tilburg 

De heer C.M. van Zanten 

  

Website 

J.A. van Ast (eindredactie) 



 
H. Brinkman (redactie) 

M. Borsboom (standen 7×7 competitie) 

E. van Haften (verslagen eerste elftal etc.) 

 Facebook 

Erik Schapendonk 

Jacko van Ast 

 

Club van 100 

101 PW Bedrukking 

100 Nul10 badkamers & keukens 

99 Familie Weustink 

98 Beste Product van het Jaar 

97 Mikael Stepanjan 

96 MOJO 

95 YNNO BV. 

94 JO 11-3 seizoen 2020-2021 

93 Salet Uitvaartverzorging 

92 Rouwcentrum Alexander 

91 Job den Hamer 

90 Jules Weber 

89 Laminaatxpress 

88 JO 13-1 seizoen 2020-2021 

87 JO 13-1 seizoen 2020-2021 

86 Nummer 10 

85 Fedde Thijmen Naut Lex Timo Philippe 

84 Van Alphen Open Haarden 

83 Familie Hoffmann 

82 Familie Van Stijn 

81 JO 11-2 seizoen 2020-2021 

80 JO 17-2 seizoen 2019-2020 

79 JO 17-2 seizoen 2019-2020 

78 JO 17-2 seizoen 2019-2020 

77 JO 9-1 seizoen 2019-2020 

76 JO 10-7 seizoen 2019-2020 

75 Manchester City seizoen 2019-2020 



 
74 Vrienden van Excelsior JO16-2 

73 Kantinecrew 2020/2021 

72 JO 15-2 Seizoen 2019-2020 

71 Familie Wooning 

70 MO 16 Seizoen 2019-2020 

69 Familie Dutilh 

68 Jeugdtrainers 20/21 SBV Excelsior 

67 FC Porto seizoen 2019-2020 

66 Amateurs 1 seizoen 2019-2020 

65 Tim Mullens 

64 JO 16-1 seizoen 2019-2020 

63 JO 16-1 seizoen 2019-2020 

62 Quinten JO 14-1 

61 Familie Boutkabout 

60 Familie Boutkabout 

59 Familie Bandel 

58 Jacqueline Smeets P&O advies 

57 Marco Adriaansen 

56 Odabasi 

55 Supporter van SBV JO 10 

54 JO 15-1 seizoen 2019-2020 

53 Keepersschool de Goalkeeper 

52 Meertens en van Zanten 

51 Excelsior JO 13-4 Winterkampioen 2019-2020 

50 Financieel Bureau 10 

49 Familie Maitimu 

48 Supporters MO 15/MO 17 

47 Supporters SBV JO12/JO13 

46 Supporters SBV JO12/JO13 

45 Supporters SBV JO12/JO13 

44 Erik Willaarts 

43 Jaap Bontenbal + 

42 Wim Bontenbal 

41 de Verkoop Therapeut 

40 Anoniem 

39 Anoniem 

38 Dick van Verre 

37 Familie Van Altenburg 

36 Reinout en Julius Meijboom 

35 Mike en Helena 

34 Familie Romijnsen 

33 Uytam Verzekeringen & Hypotheken 

32 Familie Uyrum 



 
31 Familie Hoogenstraaten 

30 Casper en Simon Janssen 

29 Kaj en Billie Platteschor 

28 Betonnen paaltjes weg van parkeerterrein 

27 Fam van Ballegooijen 

26 Familie Gilsing-Reinders 

25 Nummer 9 

24 Kinderen Bruins 

23 Familie Rasenberg 

22 Dicky en Cock van Zanten 

21 Jeugdopleiding SBV Excelsior 

20 Audrey Buijsrogge 

19 een echte vriend van de Sportclub 

18 Daan Bovenberg 

17 Ferry de Haan 

16 Bob de Lange 

15 Wim Vriends 

14 Familie Van Ast 

13 Familie Van Merkensteijn 

12 Fam d'Leon 

11 Hans Slager 

10 Bas Endlich 

9 Andy en Patrick Pols 

8 Sander Siegersma 

7 Frank van de Vijver 

6 Peter de Meijer 

5 Thijs Provoost 

4 Luuk Provoost 

3 Marlon van der Goes 

2 Joris de Caluwe 

1 Simon Kelder 

 


