Jaarverslag 2008-2009


Algemeen
Het seizoen 2008-2009 behoort ten tijde van deze ALV al weer lange tijd tot het verleden.
Onduidelijkheid in de per mei 2009 aangekondigde samenwerking met Feyenoord was de
belangrijkste reden om de ALV dit keer niet in oktober maar pas in januari te houden. Inmiddels is de
beoogde invulling van de samenwerking wel helder en kan het voorstel worden voorgelegd aan de
leden.

Voor wat betreft het voorgaande seizoen kan opnieuw worden vastgesteld dat excelsior zowel
sportief als bestuursmatig uitstekend functioneert. Het aantal leden bleef stabiel op 458.
Senioren

65

Senioren Totaal

65

A-spelers

20

B- spelers

50

C- spelers

65

Bovenbouw Totaal

135

D-spelers

60

E- spelers

72

F- spelers

90

Onderbouw Totaal

222

Spelende leden jeugd/ totaal

357

Niet spelende leden

32

Donateurs

4

422

Totaal

36

TOTAAL SC Excelsior

458

Aan het wedstrijdsecretariaat jeugd van Ron Stolk kwam met ingang van het seizoen 2009-2010 een
einde. Ron heeft zijn niet geringe takenpakket gedurende lange tijd voor onze vereniging uitgevoerd.
Ook zijn vrouw Marianne was met veel inzet betrokken bij verschillende aspecten van het reilen en
zijlen van de club. Meermalen heeft het bestuur aangegeven het op prijs te stellen dat Ron
volwaardig lid van de jeugdcommissie zou blijven. Ondanks onze verzoeken daartoe is het ons niet
gelukt in gezamenlijk overleg een oplossing te zoeken. Graag hadden wij ook een gepast en feestelijk
afscheid willen organiseren. Helaas is van de zijde van Ron en Marianne moeten vernemen dat voor
een dergelijk afscheid geen belangstelling bestaat. Het spijt het bestuur oprecht dat er geen
oplossing is gevonden waar alle partijen zich in kunnen vinden.

In de persoon van Herman Brinkman is inmiddels een opvolger gevonden. Herman had zich al
geruime tijd verdienstelijk gemaakt voor excelsior, met name als leider van diverse jeugdelftallen.
Inmiddels is Herman al weer bijna een jaar met veel enthousiasme aan de slag met het
wedstrijdsecretariaat. De nieuwe vormgeving van de koerier is mede zijn verdienste.

Jeugd
De jeugdcommissie in het seizoen 2008/2009 bestond als vanouds uit Rien van Wijk, Dicky van
Zanten en Ron Stolk. De laatste maanden van het seizoen heeft Herman Brinkman, overigens in
goede samenwerking met Marianne Stolk, een aantal taken overgenomen. De resultaten zijn
indrukwekkend:


A1 wist na een matig begin toch nog nog bijna via de nacompetitie de eredivisie te bereiken;



B1 eindigde keurig als vijfde van de eredivisie, dat als een buitengewoon knappe prestatie
kan worden beschouwd;



B2 wist via een extra promotiewedstrijd te promoveren naar de 1e divisie, eveneens een
buitengewoon knappe prestatie!;



B3 moest worden teruggetrokken wegens een tekort aan spelers;



C1 degradeerde helaas vanuit de eerste naar de tweede divisie, nog steeds een prachtige
plaats, want er bestaat hier geen eredivisie);



C2 speelde in de speciale competitie van de betaald voetbalorganisaties en deed het daar
zeer goed, door als 7de van Nederland te eindigen;



C3 werd kampioen van de 3e klasse, proficiat!;



C4 werkte de competitie keurig af maar hield inmiddels als elftal op te bestaan vanwege een
tekort aan spelers;



D1 helaas gedegradeerd uit de hoogste divisie naar de tweede divisie;



D2 gehandhaafd in de hoofdklasse;



D3 en D4 waren keurige middenmotors;



E1 werd ongeslagen kampioen in de hoofdklasse en haalde de halve finale van de beker;



E2 werd derde in de andere hoofdklasse;



E3 haalde de tweede plaats als eerstejaars team;



E4, E5, E6 en E7 behaalden allemaal prachtige plaatsen in recreatieve competities;



F1 werd tweede in de hoogste afdeling, de hoofd klasse;



F2 werd eveneens tweede in de eerste klasse.

De overige F-teams speelden als vanouds hun eigen champions league, wat kan worden gezien als
een gouden greep, gezien het plezier dat kinderen – en ouders – er zeggen te beleven. Vele clubs
hebben ons voorbeeld inmiddels gevolgd. Het maakt het mogelijk de jonge spelers en hun ouders
binnen de eigen club vertrouwd te maken met de ideeën die er bij excelsior leven over hoe het
spelletje gespeeld moet worden, zowel in als langs het veld. De finale van de champions league zijn
ook nu weer een hoogtepunt geweest in het voetbal bestaan van een groot aantal spelers. Met dank
aan de SBV Excelsior en veel vrijwilligers werd er weer een prachtig festijn van gemaakt, onder een
traditioneel warm zonnetje. Kampioen werd Real Madrid, na een zinderende finale tegen KV
Mechelen.

Senioren
Een mooi seizoen is het ook voor de senioren geworden, met opnieuw een kampioen. Via een
overtuigende overwinning tegen een versterkt Hillegersberg 2 is ons tweede amateurelftal erin
geslaagd kampioen te worden in de reserve 4e klasse. Onder de bezielende leiding van
aanvoerder/leider Jef Reynolds liet het team al het hele seizoen goed voetbal zien, maar door een
beperkt aantal selectiespelers duurde het toch nog wat langer dan verwacht voordat het
kampioenschap kon worden binnengehaald. Promotie had moeten betekenen dat zij dit seizoen als
eerste elftal in de sterke reserve 3e klasse hadden gaan voetballen. Knvb-reglementen hebben hier
echter een stokje voor gestoken. Doordat SC Excelsior geen standaardelftal inschrijft valt het niet
onder het prestatieve voetbal. De reserve derde klas valt daar wel onder, dus kunnen onze
zogeheten recreatieteams niet promoveren.
Het eerste elftal van Mehmet Saritas dat vorig jaar kampioen werd in de res 5e klasse zag haar missie
om ook in de reserve 4e klasse direct weer kampioen te worden maar net mislukken. Door een
matige start vanwege trainersperikelen en vakantie van enkele dragende spelers duurde het seizoen
juist te kort om de concurrentie nog in te halen. Vanwege de prestaties zou een optreden in de res.
derde klasse ook voor hen niettemin verdiend zijn.
Het derde elftal, onze veteranen, zijn er ook afgelopen seizoen niet in geslaagd hun verborgen
kwaliteiten in punten om te zetten en eindigden opnieuw in de onderste regionen van de veteranen
derde klasse. Wel zijn er enkele personele wisselingen geweest, zodat de verwachtingen voor dit
seizoen hoog gespannen zijn. En inderdaad na het spelen van de eerste wedstrijd stond Veteranen 1
opeens stijf boven aan! John van Tilburg heeft de Chinees al gereserveerd....

Voor het veteranenvoetbal dat zich op de donderdagavonden afspeelt met 7x7-voetbal bestaat
onverminderd veel belangstelling. Ook in de 696 wedstrijden van een half uur die in de 8ste en 9de
editie werden gespeeld werd geen enkel incident geregistreerd (!). Niet iets dat in knvb-verband

gebruikelijk is. Het succes wordt voortgezet met de introductie van een vierde competitie, zodat in
de 10de editie in totaal 32 teams hun kunsten op de donderdagavonden vertonen. Helaas voor de
teams op de wachtlijst zijn er geen afvallers te noteren.

Tenslotte
Sociale hoogtepunten van SC Excelsior zijn als vanouds de medewerkersavond in het spelershome
van het stadion, de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met de SBV (vanwege het weer helaas zonder
een nieuwjaarswedstrijd) en de diverse toernooien (Casino, Robeco, Econometristen
studentenvereniging, Erasmus Universiteit etc.). Daarnaast de sponsors die een bord hebben laten
plaatsen langs ons eerste veld en/of die een advertentie hebben laten plaatsen in het tournooien
boekje of de koerier. Ook onze broeders van de SBV excelsior verdienen hier een plaatsje, met name
Simon Kelder. Door de prettige samenwerking, met name ook in de financiële sfeer, kon Excelsior
door de hele club heen aan kwaliteitsverhoging werken. Dit onder de steeds moeilijkere
omstandigheden waaronder ook de SBV verkeert. Daarnaast natuurlijk de inzet van vrijwilligers,
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, Joop voor de toernooien, Riet en
Wil voor de koffie, Hennie, voor het schilderwerk, Leen, voor zijn helpende hand, Jannie voor de was
en de schoonmaak, Ger, Riet, Stien, Koos en Tiffany in de kantine, en nog vele anderen....waaronder
natuurlijk ook John, die dan wel werknemer is, maar daar minstens dezelfde tijd als vrijwilliger aan
vast knoopt.

J.A. van Ast (secretaris),
25 januari 2010

