Jaarverslag 2012-2013

Sportief gezien bracht 2012-2013 een aantal prachtige resultaten voor onze jeugdopleiding: maar
liefst 9 kampioenen, twee bekers en alle hoogste jeugdelftallen uit de opleiding -op de A1 na- weer
op het hoogste niveau van Nederland. Kampioen werden de E2, E3/E4, RJO D1, RJO D2, SC D1 en de
SC D2. Bovendien wonnen de RJO D1 en SC D2 de beker. De A1 deed in de play offs nog een
(weliswaar vergeefse) gooi naar het eredivisieschap.
Prachtig is ook dat een aanzienlijk aantal jeugdspelers de stap naar betaald voetbal heeft mogen
maken: Carlo de Reuver maakte zijn debuut en Kevin Kamerbeek, Elso Brito en Jamal Dongen
trainden eerst mee en zijn vervolgens opgenomen in de selectie van 2013-2014. Benjamin Machini is
als B-speler zelfs tot derde keeper uitverkoren!
Wel begon het seizoen helaas in mineur met het overlijden van twee leden die in het verleden
ontzettend veel gedaan hebben voor onze club. Op 26 augustus is Mart Borneman op 95-jarige
leeftijd overleden. Mart en zijn enkele weken eerder overleden vrouw Riet hebben zich vele
tientallen jaren met hart en ziel ingespannen voor Excelsior. Als blijk van waardering had Mart
hiervoor het zeldzame predikaat 'erelid' toegewezen gekregen. Een dag eerder is ons Lid van
Verdienste Arie Venderbos, op 87-jarige leeftijd overleden. Ook Arie was lange tijd van grote waarde
voor het reilen en zeilen van Excelsior.
Het was ook het jaar dat de Regionale Jeugd Opleiding Feyenoord-Excelsior gesplitst werd in een
Varkenoordse en een Woudesteinse poot. Eindelijk konden we onze hoogste jeugd weer in eigen
teneus op onze eigen velden zien acteren. Niet alleen is dat goed voor de identiteit van de club,
maar ook blijven talenten beter behouden. De afspraken over staf en faciliteiten die aan de
intensivering van de samenwerking ten grondslag liggen, zijn in een schriftelijke overeenkomst door
de beide besturen van SBV en SC vastgelegd.
Voor wat betreft de overige jeugd waren de resultaten zeker ook naar behoren. De Champions
League en World Cup beleefden weer prachtige finales in stadion Woudestein. De hoofdprijzen
werden door Carlo de Reuver, Kevin Kamerbeek en Elso Brito uitgereikt aan Inter Milan en Spanje. Er
zijn schitterende foto's beschikbaar gesteld door Rifat Uzun.
De mooie resultaten bij de jeugd staan in schril contrast met het eerste elftal van de SBV dat op de
een na laatste plaats terecht kwam en ons eerste amateurelftal dat jammerlijk laatste werd.
Vanwege de slechte vooruitzichten van het zondagvoetbal is besloten het standaardteam van de
zondag over te brengen naar de zaterdag. Als belangrijkste reden geldt dat wij een opleidingselftal
willen creëren, waarin met name eerstejaars A-spelers ervaring opdoen met de fysieke en mentale
hardheid die aan het seniorenvoetbal verbonden is. Tevens kan het de zogenaamde 'laatbloeiers'
een etalage bieden om hun kwaliteiten alsnog te tonen in de professionele omgeving van onze club,
om later alsnog de overstap naar de RJO A1 te maken. Hoewel het elftal in de laagste klasse start,
wordt het een volwaardig onderdeel van de Excelsior opleiding, vergelijkbaar met de RJO A1, zodat
spoedige promotie in de lijn der verwachting ligt. Door de aanstelling van Mario Meijer wordt niet
alleen een goede en loyale trainer aangetrokken (zoals blijkt uit zijn resultaten van vele jaren
trainerschap bij CKC), ook wordt de binding met de SBV versterkt. Meijer is immers al jaren
verzorger en hersteltrainer bij het eerste betaalde elftal.
Overigens werkte bij de overstap naar de zaterdag mee dat de resultaten van het zondagteam, dat
grotendeels bestond uit spelers die werden overgenomen van het op zondag gestopte DCV, ronduit

abominabel waren. Een grote deceptie voor de enthousiaste begeleiders Peter IJdo en Mark Bresser
. Trainer Michel van Noort zag al vroeg in het seizoen in dat hij zijn inspanningen niet meer kon
combineren met zijn werk, zodat we opnieuw moesten teruggrijpen op ons veel geprezen hoofd
opleiding Marco van Lochem. Maar zelfs hij kon, ondanks steeds beter voetbal, geen ijzer met
handen breken, met vaak nog geen elf beschikbare spelers.
Het tweede seniorenelftal beleefde met een middenmootpositie evenmin een topjaar. Dit in
tegenstelling tot het eerste Veteranenelftal dat onder leiding van aanvoerder/leider Patrick de
Bruijne in een beslissingswedstrijd op een haar na het kampioenschap miste. Wel werd promotie
afgedwongen naar de hoogste veteranendivisie. Het tweede veteranenteam eindigde als vanouds in
de laagste regionen van de derde klasse. Dit ondanks een aantal nieuwe spelers en het debuut van
SBV-voorzitter Albert de Jong. Ook de traditionele nieuwjaarswedstrijd werd jammerlijk verloren,
één helft was daarvoor voldoende, omdat Hans Volwerk in de rust besloot het licht maar uit te doen.
Zonder alles te kunnen noemen nog een aantal andere hoogtepunten van het seizoen 2012-2013:
- Het 22ste lustrum op 23 juli 2013
- De vele balsponsoren en 40 leden van de Club van 50;
- De fietstocht op Texel van de trainers;
- De bezoeken van HB Koge, Kolchester United, AEK Stockholm en vele andere clubs;
- De samenwerking met partnerclubs Be Fair, Spirit, PSV Poortugaal, Lekkerkerk, Dilletant, Zwaluwen
Vlaardingen, Jodan Boys en CKC.
- Het pepernotentoernooi
- Kerstklaverjassen;
- De talenten dagen;
- De vossenfamilie die steeds over de velden rent;
- De Excelsior Profdagen in de meivakantie;
- De familiedag, georganiseerd door Arthur Raasenberg en Lex Keijser in nauw overleg met het
bestuur;
- De trekking van de - vooral door Rien van Wijk vormgegeven - "Kleine Clubactie".
- De finales van het 7x7-voetbal, waar in de winter Old Stars opnieuw won en in de zomer Cee Eén
de eerste prijs in de eredivisie in ontvangst mocht nemen van Martin Borsboom (van Voorheen
Essae);
- Het bezoek van Robin van Persie aan onze velden om zijn conditie op peil te houden, en zijn
mededeling opnieuw voor alle jongste jeugd de nieuwe tenues te sponsoren;
- De oplossing van het Rioolprobleem, waarmee de halve gemeente zich maanden heeft bezig
gehouden.
Allemaal hoogtepunten, maar het mooiste is toch wel dat al onze vrijwilligers en medewerkers
zichzelf dag in dag uit blijven inzetten voor de club. In het onderstaande worden de meesten
genoemd. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar John van Tilburg, vanwege zijn benoeming tot
Lid van Verdienste. Hij heeft de laatste jaren officieel een dienstverband met SBV Excelsior, maar alle

activiteiten voor onze vereniging doet hij op vrijwillige basis, en meestal van vroeg tot vaak heel laat.
Bekend is zijn uitspraak getrouwd te zijn met Excelsior. Zijn nieuwste bijdrage, de niet te remmen
twitterproductie, heeft bij zon benoeming vast ook een belangrijke rol gespeeld.
Tot slot dan toch nog een minder rooskleurig punt: de financiën. Doordat we de jeugdopleiding weer
zelf verzorgen zijn de kosten flink gestegen, terwijl de sponsorinkomsten daar sterk bij achterbleven.
Inmiddels is een aantal trainers en begeleiders in dienst getreden van onze vereniging. Helaas moest
het jaar opnieuw met een tekort worden afgesloten. Voor volgend jaar verwachten we door een
contributieverhoging weer wat ruimte te creëren, maar dan moeten de verwachte hogere kosten
aan veldhuur en busvervoer niet nog verder de pan uitrijzen.
Verder hopen we natuurlijk dat alle inspanningen om onze jeugd zo goed mogelijk te begeleiden
zullen leiden tot sterspelers die via de opleidingsvergoeding wat kunnen terugdoen voor hun
vereniging.
Jacko van Ast (alg. secretaris)

