Jaarverslag 2009-2010


Algemeen

De terugblik over het seizoen 2009-2010 levert een aantal belangrijke veranderingen op voor onze
vereniging. Met name waar het de samenwerking met Feyenoord en de instelling van een
standaardelftal betreft. De veranderingen zitten niet in het aantal leden van de Sportclub Excelsior.
Dat stond afgelopen seizoen stabiel op 457.

Leden SC Excelsior 2009-2010

Aantallen

Senioren

65

Senioren Totaal

65

A-spelers

19

B- spelers

51

C- spelers

55

Bovenbouw Totaal

125

D-spelers

64

E- spelers

77

F- spelers

91

Onderbouw Totaal
Jeugd Totaal

232
357

Spelende leden Totaal

422

Niet spelende leden

32

Donateurs

3

Totaal

35

TOTAAL SC Excelsior

457

De contributie bedroeg voor niet spelende leden 120 euro, voor donateurs 85 euro, voor de ABCpupillen en senioren 150 euro en voor de DEF jeugdleden 140 euro. Het bestuur, bestond vanouds
uit Cock van Zanten (vz.), Jacko van Ast (secr) en Mels Fok (comerciële zaken en accomodatie) en het
werd bijgestaan door een aantal commissies en adviesgroepen. In het eerste jaar van de nieuwe
wedstrijdsecretaris jeugd, Herman Brinkman, bestond de jeugdcommissie in het seizoen 2009/2010
behalve uit Herman ook uit uit Rien van Wijk en Dicky van Zanten. De seniorencommissie werd
gerund door alleskunner John van Tilburg (wedstrijdsecretaris senioren).

Een tijdelijke commissie betrof de Commissie Verkenning Standaardvoetbal SC Excelsior. Leden
waren Jacko van Ast (vz.; secretaris amateurbestuur), Martin Borsboom (speler veteranenteam), Cor
Hulsbus (excelsior-journalist/bemiddelaar), Marco van Lochem (hoofd opleidingen), Anilton Lopes
(trainer eerste elftal 2009-2010), Jef Reynolds (leider/aanvoerder 1e elftal 2009-2010), Mehmet
Saritas (leider 2e elftal 2009-2010) en Emrah Yazici (speler/aanvoerder 2e elftal 2009-2010).

Ook werd een websitecommissie opgericht, met als leden: Jacko van Ast, Rien van Wijk, Kees
Gerritsen, Herman Brinkman, Michiel Houdijk en Wim van Merkensteijn.

Tenslotte is een sponsoradviesgroep van start gegaan. Deelnemers waren Dave Binder (vader Cspeler), Karin Bontekoe (moeder F-speler), Lex Keijzer (vader spelers Champions league), Wim van
Merkensteijn (sponsor Perfect DM Groep, speler veteranenteam, speler 7x7, vader speler
Champions League), Michiel Houdijk (speler 7x7, vader speler Champions League, maker boek
champions league), Mels Fok (Bestuurslid Accommodatie en Commerciële zaken SC Excelsior),
Dominique Lassooij (sponsor Job 112, vrijwilliger), Gert-Jan Terlouw (speler 7x7, speler
veteranenteam, met 41 jaar het langst spelende lid), Marlies Meijerink-Peteri (oud voetbal ster,
moeder van speler van E5 en Champions league), Han van Welie (speler 7x7, vader speler
Champions League, maker boek Champions League) en op de achtergrond de heren Dammers,
Provoost en Peteri.

Missie
Bij het overleg in deze laatste commissie werd de volgende missie voor onze vereniging ontwikkeld:
"Zowel recreatief als prestatiegericht voetbal voor jong en oud op een laagdrempelige en leuke
manier mogelijk maken".

De visie die hierachter zit is: "Door met plezier te voetballen komt er positieve energie vrij, waardoor
talent eerder komt bovendrijven. Samen spelen bevordert saamhorigheid en correcte
omgangvormen."

Doelstellingen zijn:
•

Met plezier genieten van voetbal voor jong en oud

•

Talent tot bloei laten komen

•

Integratie vanaf jonge leeftijd bevorderen

•

Naar de best mogelijke prestaties streven op sportief en sociaal vlak

Het uitdragen van deze gedachten vormt de opdracht aan de leden van onze vereniging.

Samenwerking met Feyenoord
Het seizoen 2009-2010 was voor onze vereniging van historische betekenis. Door de SBV Excelsior is
ervoor gekozen een gezamenlijke jeugdopleiding met Feyenoord te starten, hiertoe in zekere zin
gedwongen door de slechte financiële situatie en de subsidies en plannen van de KNVB. De
Sportclub Excelsior heeft zich echter juist de laatste jaren specifiek gericht op het verbeteren van de
jeugdopleiding. De aanvankelijk voorgestelde plannen bleken voor ons bestuur onacceptabel. Het
zou namelijk betekend hebben dat de eerste twee opleidingsteams per leeftijdscategorie op
Varkenoord zouden gaan spelen, in tenuekleuren van Feyenoord. Op Woudestein zouden alleen nog
C3, B3 en A3 spelen. Hierdoor zou Excelsior veel minder interessant worden voor jonge talenten.
Daarom is besloten, overigens uiteindelijk na overleg met Simon Kelder en Eric Gudde, dat we als
sportclub naast de Regionale Jeugd Opleiding zelfstandig verder gaan met de hoogste jeugdteams
onder de naam en kleuren van Excelsior. Sportief hoeven we dan geen flinke stap terug te doen,
want kunnen we op hetzelfde niveau blijven spelen. De grote talenten zullen in de komende
seizoenen nog steeds naar de RJO Feyenoord / Excelsior gaan, maar dat is nooit anders geweest.
Met het bestuur van de SBV Excelsior is uiteindelijk overeengekomen dat zij voorlopig een aantal
kosten voor rekening blijven nemen, maar het vraagt van de Sportclub ook voor komend seizoen al
een behoorlijke financiële inspanning om de het huidige kwaliteitsniveau te handhaven.

Standaardvoetbal
Een tweede grote verandering voor onze vereniging betreft de herinvoering van een standaardelftal
bij de senioren. Het bestuur heeft in de herfst van 2010 een commissie ingesteld om te verkennen in
hoeverre inschrijving met een standaardteam per september 2010 als reëel kan worden beschouwd.
De Commissie Verkenning Standaardvoetbal SC Excelsior (CVSE) heeft van het bestuur een aantal
condities meegekregen aan welke dient te worden voldaan om op een Excelsiorwaardig niveau
standaardvoetbal te kunnen gaan spelen.

In het algemeen gaat het daarbij om de instelling van een fatsoenlijk, kwalitatief hoogwaardig team
dat dient te worden ingebed in de mede op integratie gerichte excelsior-cultuur. Meer specifiek gaat
het om :
- een geschikte speeldag
- een kwalitatief volwaardige technische staf
- een kwalitatief volwaardige spelersgroep
- een kwalitatief volwaardige bestuurlijke begeleiding
- voldoende budget
- haalbare trainingstijden
- binding met de club
- steun binnen de club.
De CVSE concludeert op basis van de toetsing op deze critera tot "nu of nooit". Er doet zich qua
beschikbaar spelerspotentieel en support binnen de club een niet snel weer voorkomende situatie
voor. Excelsior had namelijk een groep kwalitatief goede spelers in de reserveklasse die de basis van
een nieuw elftal kunnen vormen en bovendien roept de aangevangen samenwerking met Feyenoord
om een doorstroommogelijkheid binnen Excelsior.

Verder is een hogere bezettingsgraad op zondag absoluut noodzakelijk om op langere termijn als
vereniging op Woudestein te kunnen overleven. Als bijkomend voordeel wordt nog de garantie voor
het voortbestaan van de club Exelsior genoemd, in het geval de SBV onverhoopt failliet zou gaan.

In de opvatting van de CVSE zou SC Excelsior zich moeten richten op een groeimodel: een verlengde
jeugd (tot ongeveer 23 jaar, met enkele dispensatiespelers) die zich met een trainer in opleiding
richt op snelle promotie. Na 2 jaar zou de 3e klasse behaald kunnen zijn. In de 4 jaar daarna zou met
een hoger budget uiteindelijk een springplank voor jeugdspelers naar de hoofdklasse moeten
worden gerealiseerd.

"De dynamiek die de inschrijving van een standaardelftal binnen de club te weeg brengt, biedt naar
de mening van de CVSE een goede kans om Excelsior als een vereniging die slechts op een beperkt
aantal vergrijzende vrijwilligers drijft, weer massa te geven.", aldus de commissie in haar
eindrapport. Uiteindelijk beschouwt de commissie de instelling van een standaardelftal bij SC
Excelsior als realistisch en zeer wenselijk voor de toekomst van de club. Het bestuur heeft de
aanbevelingen overgenomen en heeft een standaardelftal ingeschreven in de Knvb-competitie (4e
klasse F) in het seizoen 2010-2011.

Toekomst

Als jeugd- en amateurafdeling kunnen we blij zijn met de oplossingen zoals die er nu liggen, maar
het brengt wel flinke extra kosten met zich mee. In het begin krijgen we steun van de Stichting
Betaald Voetbal. Maar als de lopende contracten met de trainers over twee jaar zijn afgelopen, zal
de Sportclub ook dat zelf moeten zien te bekostigen. Gelukkig staan tegenover de extra kosten ook
verwachte extra inkomsten. Zo is gestart met voetbal voor vijfjarigen, is de 7x7-competitie voor
veteranen een groot succes en zullen de wedstrijden van het eerste elftal ook meer kantineinkomsten genereren. Verder is een contributieverhoging doorgevoerd en worden meer activiteiten
georganiseerd om de kantineomzet te verhogen. Tenslotte is, zoals vermeld, een sponsorcommissie
ingesteld en wordt een website ontwikkeld.

Niettemin wordt de komende tijd erg spannend. Maar het bestuur is er vast van overtuigd dat met
hulp van allen die de Sportclub Excelsior een warm hart toedragen ook een aantal prachtige kansen
kan worden verzilverd.

Daarbij blijft het vertrouwen in de kwaliteit van het voetbal onverminderd bestaan. In 2009-2010
werden zowel bij de jeugd als de senioren weer vele successen behaald.

Jeugd
De resultaten in het seizoen 2009-2010 zagen er als volgt uit.

Het succes voor Excelsior A1 bestond eruit dat de mannen van trainer Marco van Lochem een plek in
de nieuw gevormde eerste divisie hebben weten veilig te stellen. De B1 is helaas gedegradeerd
vanuit de hoogste afdeling naar de nog steeds zeer sterke eerste divisie. De B2 speelde verdienstelijk
in de een na hoogste klasse. C1, het team van trainer Ferry de Haan, kon het kampioenschap vieren,
waarmee deze talenten terugkeren op het hoogste niveau van de C-junioren. C2 en C3 deden het
heel verdienstelijk.
Ook Excelsior D1 kon afgelopen seizoen feest vieren. Het werd kampioen na een overwinning thuis
tegen Barendrecht. Bij de overige D-teams zijn eveneens goede resultaten geboekt. Zo werd
Excelsior D2 ook kampioen, en wel van de tweede divisie na een 1-1 gelijkspel tegen naaste
concurrent Jodan Boys. En ook Excelsior E2 pakte de titel. Met grotendeels eerstejaars spelers won
dit team de 'Haagse' Hoofdklasse B. Na een mindere start van het seizoen bouwden de jongens van
trainer Leon van Zanten uiteindelijk een onoverbrugbare voorsprong op en liet de directe
concurrenten ADO Den Haag E1 en Haaglandia E1 zo kansloos. De andere E-teams behaalden
resultaten die er zijn mochten. Het team van F1 en dat van F2 speelden goed mee in de knvbcompetitie. De overoge teams die in de champions league uitkomen streden een bitter strijd die
uiteindelijk resulteerde in een prachtige overwinning voor Real Madrid.

Andere berichten uit de jeugdafdeling zijn onder meer dat trainer Faisel Soekhai Excelsior heeft
verlaten voor het trainerschap van de Koninklijke HVV in Den Haag. Bij de Haagse eersteklasser is
Soekhai de nieuwe hoofdtrainer. Soekhai was zes jaar werkzaam bij Excelsior als jeugdtrainer. Ferry

de Haan zal zich verder gaan toeleggen op zijn commerciële functie bij het betaalde voetbal. Wij
verwachten hem niettemin nog vaak "achter" tegen te komen.

Dat de jeugdopleiding zijn vruchten afwerpt is te zien aan bijvoorbeeld onze voormalige jeugdspeler
Ricky van Haaren. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis met Feyenoord tot in
2012. Maar het mooiste voorbeeld is wel Robin van Persie die in februari liet optekenen dat
"Excelsior in zijn hart zit". in het voetbaltijdschrift Hard Gras laat de huidige aanvaller van Arsenal en
spits van het Nederlands elftal in de WK-finale weten dat hij met zijn jeugdvrienden Mounir El
Hamdaoui en Said Boutahar in zijn nadagen graag zou afbouwen in Kralingen. Van Persie begon zijn
carrière bij Excelsior, net als de andere twee genoemde spelers. Zij kenden elkaar bovendien van
'het pleintje' waar ze samen voetbalden. In het eerste elftal speelden de drie nooit samen, maar
zouden dat graag alsnog doen. ,,Daar hebben we het wel eens over gehad'', zegt Boutahar in Hard
Gras. ,,Excelsior is de club die altijd bij me zal blijven. Daar wil ik ooit wel terugkeren''. El Hamdaoui:
,,Samen eindigen bij Excelsior? Ja, dat zou heel mooi zijn. Dat is onze club, het is een gezellige en
warme club. We zijn daar begonnen en min of meer groot geworden. We zijn altijd goed behandeld
en hebben onze carrières eigenlijk te danken aan Excelsior.'' De drie zijn allen nog regelmatig op
Woudestein te vinden, met name bij jeugdwedstrijden, want "Alles draait bij Excelsior om de liefde
voor het spelletje". (!)

Senioren
Bovengenoemde uitspraak moet ook wel gelden voor de senioren, want anders gaan volwassen
kerels niet tegen betaling op hun vrije zondagochtend achter een bal aan lopen rennen, om
vervolgens te worden uitgefoeterd door 9 medespelers wanneer die de bal niet op een
presenteerblaadje krijgen......

Hoe dan ook, het werd ook voor de senioren opnieuw een succesvol seizoen. Zowel het eerste als
tweede elftal werden kampioen in de reserve 4e klasse. Na het vorige kampioensjaar bevestigde het
eerste elftal van trainer/coach Anilton Lopes dat zij vorig jaar al hadden moeten promoveren naar de
reserve 3e klasse. Knvb-reglementen staken daar echter een stokje voor. Doordat SC Excelsior geen
standaardelftal inschreef viel het niet onder het prestatieve voetbal. De reserve derde klas valt daar
wel onder, waardoor onze zogeheten recreatieteams niet mochten promoveren. In het seizoen
2010-2011 neemt Sportclub Excelsior wel weer met een standaard team deel aan de competitie.

In 2002 besloot het bestuur te stoppen met een eerste elftal, maar die beslissing is nu
teruggedraaid. De beslissing om met het eerste elftal te stoppen had destijds vooral financiële
redenen. Ook nu is er geen geld om spelers aan te trekken maar de situatie in veel concurrerende
clubs is niet anders. Uiteindelijk is het de bedoeling dat oud-spelers die elders actief zijn, terugkeren
op Woudestein en dat A-spelers die niet in aanmerking komen voor een contract, volgend seizoen
willen uitkomen voor ons eerste amateurelftal. Daarvoor zal wel eerst gepromoveerd moeten
worden vanuit de vierde klasse, het laagste niveau. De doelstelling is om binnen vijf jaar in de
tweede klasse uit te komen, met een elftal dat een soort brugfunctie moet gaan vervullen voor
spelers die van de jeugd komen maar nog enkele jaren moeten rijpen voordat ze bijvoorbeeld voor
een hoofdklasser gaan spelen.

Door de instelling van een standaard elftal kon het tweede elftal van Mehmet Saritas dat kampioen
werd in de res. 4e klasse nu wel promoveren naar de reserve 3e klasse. Zij doen dat als 3e elftal
want in het seizoen 2010-2011 wordt ook een tweede elftal met selectiespelers gevuld. Dit elftal
neemt de plaats in van het gepromoveerde eerste elftal in de reserve derde klasse.

Het derde elftal tenslotte, nu veteranen 1, zijn er eindelijk in geslaagd zich aan de onderste regionen
van de veteranen derde klasse te ontworstelen. Na het spelen van de eerste wedstrijd stond dit
elftal zelfs stijf boven aan, om uiteindelijk in de middenmoot te eindigen.

Het andere veteranenvoetbal speelt af zich op de donderdagavonden, in wedstrijden met twee
teams van 7 spelers. Onverminderd bestaat veel belangstelling voor een plaatsje in een van de vier
competities met acht teams elk. Na afloop van alweer de 11de editie moest een wachtlijst van 12
teams worden opgemaakt!

Een hoogtepunt bij de senioren betrof het jubileum van de aanvoerder van het veteranenteam.
Gertjan Terlouw werd op zondag 6 december in het zonnetje gezet door voorzitter Cock van Zanten
omdat hij maar liefst veertig jaar achtereen bij Excelsior voetbalt. Inmiddels is ook het veertigjarig (!)
lidmaatschap van SC Excelsior bereikt. Gertjan is behalve actief speler ook de drijvende kracht van
het veteranenelftal van Excelsior. Behalve aanvoerder/leider van de veteranen is Gertjan ook nog te
bezichtigen bij het team van Perfect DM Groep in de donderdagavond 7x7-competitie.

Hoogte- en dieptepunten
Hoogtepunten van het seizoen waren er naast de vele kampioenschappen en uiteraard de promotie
van de betaalde tak naar de eredivisie vele. Bijvoorbeeld de traditionele avond voor de
medewerkers en vrijwilligers in het spelershome van het stadion, de gezamenlijke
nieuwjaarsreceptie met de SBV, de Algemene Leden Vergadering, de diverse toernooien (Casino,
Robeco, Econometristen studentenvereniging, Erasmus Universiteit etc.), het Kerst-Paasklaverjassen
en de finale van de Excelsior Champions League. Ook de huldiging van onze bestuursleden Cock van
Zanten en Mels Fok door de Knvb voor hun verdiensten zijn hier het vermelden waard. Beide heren
kregen de zilveren speld op hun revers, overigens even als onze vrijwilliger Koos Zwildens.

Dieptepunten waren de slechte gesteldheid van het tweede kunstgrasveld waardoor een aantal
wedstrijden omgedraaid en verschoven moesten worden en de kou in januari die spelen en trainen
nagenoeg onmogelijk maakte.

Een zonder meer uniek hoogtepunt voor onze vereniging was de heuse boekpresentatie die voor de
verzamelde pers werd georganiseerd. Volgens de initiatiefnemers van het boek 'De Champions van
Excelsior' is sport het vehikel om met elkaar in gesprek te zijn. Dat is volgens Han van Welie en
Michiel Houdijk de waarde van de Champions League van Sportclub Excelsior. Het zorgt er onder

meer voor dat de allerjongste voetballetjes op heel jonge leeftijd in contact komen met andere
culturen. Daarom namen deze ouders het initiatief voor het boek 'De Champions van Excelsior'.
Tonny van der Mee, journalist van de Algemeen Dagblad, heeft de teksten gemaakt en Paul van der
Blom de foto's. Het boek bestaat voor 60 procent uit illustraties.'' Het boek - dat tot stand is
gekomen met steun van een groot aantal sponsors, waaronder de Gemeente Rotterdam, de
deelgemeente Kralingen/Crooswijk en Rotterdam Sportsupport - werd gepresenteerd in de
bestuurskamer van Sportclub Excelsior. Sportwethouder Peter Lamers heeft het eerste exemplaar
overhandigd aan enkele spelertjes van de Champions League. Het is nog steeds te koop in de
kantine; de opbrengst komt geheel ten goede aan de jeugdafdeling.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat we wederom veel steun hebben gehad van onze sponsors
bij allerlei activiteiten. Onze dank gaat uit naar hen die een bord hebben laten plaatsen langs onze
velden of die een advertentie hebben gezet. Daarnaast geldt uiteraard de inzet van vrijwilligers,
zoals de vele scheidsrechters, en meer in het bijzonder Herman voor de redactie van de koerier; Roél
voor de organisatie van de kleding en allerlei technische klussen, Hennie, voor het schilderwerk,
Leen, voor zijn helpende hand, Jannie voor de was en de schoonmaak, en nog vele anderen....

J.A. van Ast (secretaris),
29 september 2010

De staf 2009-2010

Team

Trainer:

Leider:

A1:.............Marco van Lochem.......... L. kanters.
B1:............. Faisal Soekhai................. W. verkaik
B2:............. Danny Mulder................. J. Geeve.
B3:............. Hugo Boudesteijn

C1: ............ Ferry de Haan.
C2:............. Ronald v/d Helm............. E. van Eijk
C3: ............ Hugo Boudesteijn.............E. van de Merwe.

D1:............. Alex Abresch................. P. Groevenstein
Marinus Barendregt
D2: ........... Ronald Bruins................. R. de Haan

........................................................... V. Boogaard
........................................................... Dhr. Ten Hove
D3:............. F. de Groot.................... Henk vd Graaf
D4:............. Wim Verkaik.................. M. Abbink
...........................................................J. Tjelpa

E1:............. Frans Bremer ................Dhr. R. Vriesde
E2:............. Léon van Zanten ..........Dhr. Ruijs
E3: ........... Guno Braaf
E4:

Remon van Stijn............. Andre van Genderen

E5:......................................................Dhr. Smits
..................................... .....................Dhr. Uzun
E6:............. ........................................Dhr. Koning
...........................................................Dhr. Tarraz
E7:......................................................Dhr. Yanmaz
E8:......................................................Dhr. Rooyackers
...........................................................Dhr. van Gelder
F1: ........... Earl Calor
F2: .......... Valerie de Groot...............Dhr. Baag

Keeper trainers:
Ronald v.d. Helm
Alex Abresch
Henk vd Graaf

SENIOREN

Trainer....... Anilton Lopes

Excelsior 1..... ................................ Jef. Reynolds

Excelsior 2 ..................................... M. Saritas
Excelsior 3...................................... G.J.Terlouw

Champions League

Schalke ’04..................................... Dhr. Malais
........................................................Dhr. Van Gelder
FC Porto .........................................Dhr. Ruurd Somberg
........................................................Dhr. Arthur Rasenberg
Celtic ..............................................Dhr. van Gaalen
........................................................Dhr. Biesbroeck
Liverpool .........................................Dhr. van der Loo
Real Madrid......................................Dhr. Christern
Anderlecht.......................................Dhr. Houdijk
.........................................................Dhr. Han van Welie
KV Mechelen....................................Bob de Vos
Manchester City...............................Dhr. van Merkensteijn

