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Algemeen
Het afgelopen seizoen was voor onze vereniging een redelijk jaar. Sportief gezien werden in het
algemeen weinig bijzondere resultaten behaald en ook bestuurlijk waren er geen absolute hoogteof dieptepunten. Op de zaterdag is het vanwege het goed functionerende kunstgras een drukte van
belang en het gat dat de teruglopende senioren achterlaten op de zondagen wordt steeds meer
ingevuld door een gezellige drukte vanwege de uitgenodigde jeugdteams.

Jeugd
De jeugdcommissie in het seizoen 2004/2005 bestond als vanouds uit Marlin Roseval, Rien van Wijk
en Ron Stolk. Van laatstgenoemde, de wedstrijdsecretaris jeugd, zijn de volgende berichten
ontvangen.

Het seizoen werd afgesloten met de degradatie van B1 en C1 uit de hoogste afdeling van het
jeugdvoetbal, maar daartegenover staat het fantastische kampioenschap van B2 in de 2e divisie en
daarmee de promotie naar de 1e divisie. Hierdoor spelen B1 en B2 nu op hetzelfde niveau.
Opgevallen is in elk geval het geweldige seizoen van A1; Excelsior staat wat dat betreft ook weer op
de kaart, want er werd o.a. van Ajax thuis gewonnen, terwijl Feyenoord op 2-2 werd gehouden.
Twee van de spelers van A1 werden uiteindelijk door Feyenoord overgenomen, beiden wensen we
veel succes in 24 van de 26 wedstrijden. Het mooiste cadeau voor de jeugdafdeling waren echter de
contracten van Luigi Bruins en Robin Hofman bij onze eigen stichting. Inmiddels is Luigi basisspeler
in de eerste divisie. Omdat hij vanaf zijn eerste schreden de jeugdopleiding van excelsior doorliep
kunnen we daar met zijn allen erg trots op zijn.
In de trainersstaf waren wat mutaties al bleef het bij het succesvolle A1 bij het oude. Het verheugt
ons zeer dat inmiddels het contract met Marco van Lochem met 3 jaar is verlengd. Theo Ducaneaux
keerde na een jaar DHC Delft terug als trainer van B1; Ferry van Ettekoven schoof door naar B2. Hij
volgt Faizel Soekhai op die trainer werd van C1. Bij de jeugdafdeling is een nieuwe trainer voor D2
aangesteld, in de persoon van Ronald Bruins, die zal moeten proberen de degradatie van vorig jaar
ongedaan te maken. Gerard van Helden blijft de coördinator van de ‘onderbouw’.

Met hulp van de hoofdsponsor van de BVO, DSW Zorgverzekering, werd ieder jeugdlid verblijd met
een tas en een trainerspak. Omdat het uitdelen gepaard ging met de inning van een borg had dit
nogal wat voeten in aarde, maar mede dankzij Roél Rigters, is iedereen inmiddels voorzien.

Een belangrijke blikvanger was traditiegetrouw het D en E toernooi, al gaf de afwezigheid van KV
Oostende de bierverkoop wat minder impuls dan in andere jaren.
Ook werd in 2005 voor het eerst een toernooi voor moeders van spelers gehouden. Dit gebeurde op
een warme zondagochtend, die druk bezocht werd. Op zaterdag 20 Augustus werd ons B/C toernooi
gespeeld, waarbij de deelnemers kwamen uit Venlo ( VVV winnaar bij de B ), Den Haag, Rotterdam,

Rotterdam Zuid ( Feyenoord won de C poule ) Lodz ( Polen ) en Ghana. D1 deed een week later mee
aan het sterke Martin Koeman toernooi van FC Groningen, waaraan 12 BVO’s deelnamen en sloeg
een goed figuur.
Een verheugende ontwikkeling is verder dat voor het eerst in jaren enige begeleiders van de
jeugdafdeling meededen aan de cursus trainer pupillen. Frans Bremer, Marciano Werners en
Michael Waterval hebben het diploma behaald. Zij gaven blijkbaar een goed voorbeeld want op dit
moment zijn weer vier man met cursussen bezig.

Senioren
Ook in het seizoen 2004-2005 hebben de seniorenelftallen het niet gemakkelijk gehad. De trainingen
op dinsdag- en donderdagavonden waren als vanouds in handen van Gerard Weber en het
wedstrijdsecretariaat senioren in die van John van Tilburg. Hij meldt het volgende.
Afgelopen seizoen is het dieptepunt qua aantal seniorenelftallen hopelijk bereikt. Nog drie teams
waren er over (overigens is inmiddels weer een vierde team ingeschreven).
Sportief gezien valt bij een terugblik op dat we over de hele linie niet op veel sportief succes kunnen
terugblikken.
Het 1e team wist zich conform de doelstelling opnieuw te handhaven in de reserve vierde klasse. Het
elftal speelt onder de nieuwe aanvoerder Martijn Riezenkamp meestal heel verzorgd voetbal maar
zakt de tweede helft nogal eens weg wegens conditiegebrek. Hierbij speelt ook een rol dat de
gemiddelde leeftijd gestaag stijgt richting de 30 jaar. De toenemende ervaring leidt er echter wel toe
dat het team niet voor grote verrassingen komt te staan en daardoor met grote cijfers wordt
afgedroogd. Een punt van zorg is dat de leeftijd ook meebrengt dat steeds vaker wordt afgezegd
wegens andere bezigheden. Een selectie van twintig spelers blijkt geen overbodige luxe.
Het 2e team van – nog altijd - Paul Verloop presteerde opnieuw het beste van de senioren, maar
deed niet echt mee om de bovenste plaats. Een reden zal zijn dat na het kampioenschap van het
voorafgaande seizoen nu ook als gevolg van de promotie in een klasse hoger, de res. 6e klasse, moest
worden gestreden.
De veteranen van het 3e elftal hebben met de vermindering van het aantal elftallen waarschijnlijk
ook hun hoogtepunt bereikt. Als AOW’er spelen in het derde elftal van excelsior! Wie kan dat Gerard
Weber nazeggen? Na in eerste instantie te hoog ingedeeld te zijn deed dit team van Gertjan Terlouw
ook in de internationale 8ste klasse niet echt van zich spreken. En dit ondanks het feit dat in dit elftal
nogal wat voetbalintellect is verzameld. Wat te denken van trainers Theo Ducaneaux en Gerard
Weber, oudgedienden Peter de Neef en Ben Pot, Alexandria-coryfee Mark van Meenen, sponsors
Wim van Merkensteijn en Gertjan Terlouw, de drie Nederhandjes, 7x7-mede-organisator Erik van
der Spek en voetbaljournalist Cor Hulsbus. Ook uw secretaris kon (zoals verwacht) niet voorkomen
dat de resultaten van dit team tamelijk belabberd uitpakten. Het team is inmiddels ingeschreven in
een echte veteranencompetitie, een laatste kans om de prestaties te verhogen.

Wel erg succesvol is het experiment met zeventallen op halve veldjes gebleken. In januari werd
begonnen met een competitie voor acht zeventallen van dertigplussers die om de week tegen elkaar
spelen. Inmiddels is dit in de tweede editie uitgebreid tot 16 teams die elke donderdagavond het
kunstgrasveld (en de kantine) bevolken. We proberen deze competities, ook wel seven-a-side

genoemd, structureel te organiseren. Dankzij de medewerking van onze professionele broers van de
SBV is het competitieverloop ook op internet te volgen.

Tenslotte kan nog worden vermeld dat het werk van een secretaris steeds minder uit papierwerk
bestaat. Wellicht kan in de toekomst ook de excelsiorkoerier in een electronische versie worden
uitgebracht. Het scheelt in elk geval in vouwen, nieten, papier, porto en sjouwen. Voor onze
gewaardeerde redactie Ron en Marianne Stolk, zal het echter niet de gewenste verlichting brengen.

Er is over de dagelijkse gang van zaken nog heel veel meer te melden, zoals over de
vergaderdiscipline van het bestuur, die na de invoering van een strikte besluiten- en actiepuntenlijst
aanzienlijk is toegenomen. Of over de fantastische medewerking van velen bij de renovatie van de
toiletten en de actie ‘lot voor de pot’. Of over de champions league finale in het stadion, de
sinterklaasviering, de medewerkersavond en de nieuwjaarsreceptie. Velen doen op diverse posities
in de club hun uiterste best. Op de volgende pagina staat een overzicht van de trainers en leiders,
maar dat is lang niet voldoende. Denk bijvoorbeeld aan onze kantinemedewerkers (Marianne, Riet,
Ger, Stien en Koos), de koerierproducenten, de sponsoradviescommissie, de toernooicommissie, de
schilder, de materialen hersteller, de lotto-organisator of de Club van 25. Alleen vanwege ieders
inzet zijn we in staat gebleken onze vereniging ook in het seizoen 2004-2005 in beweging te houden!

Jacko/Sjaak van Ast, 26 oktober 2005

