jaarverslag 2011-2012
SC Excelsior
Algemeen
Als belangrijkste hoogtepunt van het seizoen 2011-2012 moet zonder meer het kampioenschap en
de promotie van B1 worden beschouwd. Voor een amateurvereniging mag het als een klein wonder
worden beschouwd om een team te hebben dat op het allerhoogste niveau komt te spelen. Immers,
iedere speler die er bovenuit steekt wordt direct weggelokt naar een betaald voetbal organisatie.
Daarom is het ook zo mooi dat na het contract van Jurgen Matthei en Michael Termijn ook dit jaar
weer een jeugdspeler een contract wist te verdienen. Wij hopen dat Dennis den Haan aan het begin
staat van een prachtige carrière!
Omdat het wegkapen van jonge spelers tegenwoordig al op het niveau van de F-jes gebeurt, zijn we
heel blij dat de samenwerking met onze professionele broeder weer wordt geïntensiveerd. Dit is
tegelijk ook de grootste verandering voor het volgend seizoen: de Regionale
Jeugdopleiding Feyenoord/Excelsior krijgt twee poten waarvan er een onder de naam RJO FE
Excelsior op Woudestein gaat voetballen. Zo moet het eenvoudiger worden alle jeugdteams in de
jaargang 2012-2013 op een kwalitatief volwaardig niveau te houden.
Helaas keren we daarmee niet terug naar de oude situatie, waarbij spelers van onze hoogste (SBV-)
jeugdteams ook in het eerste amateurelftal mochten meedoen. Voor dit eerste, dat vooral op A1spelers dreef, is daarom naar een andere oplossing gezocht. En uiteindelijk ook gevonden, want in
de persoon van Michel van Noort gaat een hoog gekwalificeerde trainer met een geheel nieuw elftal
de jacht op de tweede klasse inzetten. Het behoud van ons eerste elftal is ook gunstig voor het
tweede elftal, omdat het nu verder kan in de reserve 3e klasse en niet hoeft te degraderen naar de
recreatieklasse. Ten tijde van de Algemene Ledenvergadering, november 2012, is Michel overigens
opgevolgd door Marco van Lochem. En helaas is ook laatstgenoemde er nog niet in geslaagd met dit
team een puntje te verdienen.
Resultaten
Naast het veelgeroemde optreden van B1,onder de uitstekende leiding van Danny Mulder, waren er
ook kampioenen te bewonderen bij de E8 van Olaf Riemers en Dennis Zwart, bij de D4 van trainer
Jeffrey Bastein (met leiders Sener Yanmaz en Said Althrass), de C3 van Henk v/d Graaf en de
Veteranen 2 van leider Marco Hoogerbrugge. Zeer verdienstelijke tweede plaatsen werden behaald
door de E7 van Stefan Wittekoek, E5 van Bob de Vos en Han van Wely, E3 van trainer Karim
Absalem en E1 van Kas Johardine. Vooral de E-groep lijkt weer een sterke lichting!
Helaas waren er ook degradanten; de F2 (9e), de E9 (9e), de D2 (12e), de D1 (12e) konden het niet
bolwerken en A1 wist ternauwernood met een 10e plaats via de nacompetitie lijfsbehoud te
realiseren. Het eerste elftal kwam veel te laat op stoom; nadat het rond de jaarwisseling nog ergens
onderaan hing, wist dit jonge vooral uit A-spelers bestaande team zowaar nog de 5e plaats te
behalen. Het miste zo op een haar na de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse. De
andere teams deden het naar behoren: F1 (3e), E6 (7e), E4 (4e), E2 (6e), D3 (7e), C2 (8e), C1 (7e), B3
(3e), B2 (6e), VE1 (10e) en 2e (7e).
Zo allemaal achter elkaar gezet, geven de teams ook een beeld van de hoeveelheid leden die we
inmiddels hebben; dat is verder gestegen naar 536. Veteranen: 36, Senioren: 19, A-spelers: 23, Bspelers: 52, C-spelers: 51, D-spelers: 69, E-spelers: 84,F-spelers: 135, World Cup: 39, Overig: 28.

Activiteiten
Vanuit bestuurlijk oogpunt was de komende samenwerking met de RJO een belangrijk onderwerp.
Niet alleen organisatorisch qua afspraken met de SBV en de RJO zijn er vele zaken te regelen, maar
ook financieel zijn er vele haken en ogen die vragen om een oplossing. Doordat onze vereniging
inmiddels een eigen loonlijst heeft, is de verantwoordelijkheid over de begroting toegenomen. En
opnieuw begonnen we met een fors tekort van tegen de 24.000 Euro. Door de inzet van velen (o.a.
Rad van Fortuin, lotto, oud papier, verhuur van velden) is het gelukt de tekorten binnen de perken te
houden, maar het eigen vermogen loopt wel verder terug. Het valt dan ook niet mee in deze tijd
structurele sponsors te vinden; we zullen het echt met zijn allen moeten doen!
Andere inspanningen van het bestuur zijn, naast de lopende zaken als ledenadministratie,
wedstrijdsecretariaat, website, accommodatiebeheer, de organisatie van de vele activiteiten, onder
meer voor Excelsior For All, die elk jaar plaatsvinden. Ook dit seizoen werd weer een
medewerkersavond georganiseerd, waarbij Arthur Rasenberg werd uitgeroepen tot vrijwilliger van
het jaar. Er waren de Algemene Ledenvergadering, de klaverjasavond, en de verschillende
toernooien (pepernoten, jeugdzondagen) en de speciale wedstrijden. Voor velen een grote dag was
26 mei, met de finales van onze interne jeugdcompetities in het stadion. In de Champions League
wist Inter Milan te winnen door in een zinderende finale de achterstand op Excelsior goed te maken.
Bij de World Cup was het Nederland dat uiteindelijk won van Australie. De eindstanden van de
Champions League waren 1. Inter, 2. Excelsior, 3. Borussia, 4. Arsenal, 5. AC Milan, 6. Lazio, 7.
Liverpool, 8. Madrid, 9. Bayern, 10. Porto, 11. Bremen en 12 Juventus. In de Worldcup 1. Nederland,
2. Australie, 3. Argentinië, 4. Brazilie, 5. Spanje, 6. Duitsland, 7. Turkije, 8. Frankrijk.
De week erna was het weer prijs: met de familiedag werd het seizoen officieel gesloten. Hoewel de
opkomst van de jeugd lager was dan verwacht, werd het toch een heerlijke dag, doordat niet alleen
de gemixte jeugd, maar ook de ouders hun beste beentje voor zetten. Dankzij enthousiaste speakers
als Cock van Zanten en sterpresentator Max Christern, gecombineerd met het opzwepende geluid
van huis-DJ Arthur Rasenberg werd het een waar spektakel. Vanuit financieel oogpunt was deze dag
ook van groot belang, vooral vanwege het Rad van Fortuin, waarmee Wim van Merkensteijn een
fantastisch prijzenaanbod verlootte, en ook vanwege de haringkraam van Salo van Schaijk, waarvan
de winst eveneens naar onze vereniging ging.
Maar na deze sluiting was het nog niet over, want in juni werd de finale van de interne 7x7competitie voor dertigplussers nog afgewerkt. Deze competitie kreeg ook dit seizoen weer twee
succesvolle edities. In januari wist Real Barca wederom te winnen, maar op de eindstrijd van 14 juni
was het een felle strijd tussen Old Stars en EFC waarbij de eerste er met de beker vandoor ging. Het
was de 15de editie waardoor ook een lustrumprijs kon worden uitgedeeld. Deze oeuvreprijs ging naar
Kvdp, dat al van het begin in nagenoeg dezelfde samenstelling meedoet en steeds op sportieve wijze
in de eredivisie heeft gevoetbald.

Al met al een druk, maar boeiend seizoen van een gezonde vereniging.
In het onderstaande volgen al die mensen die het allemaal mogelijk gemaakt hebben.

Jacko van Ast (secretaris)

Organisatie 2011-2012

Technische staf
Hoofd Opleiding:
Technisch coordinator onderbouw (DEF):

Marco van Lochem
Gerard van Helden

Trainers keepers

Rini Stoppelenburg, Denny Kapaan

Team

Trainer

Leider

1e

Marco van Lochem

2e

Emrah Yazici

VE1

Gertjan Terlouw

VE2

Marco Hoogerbrugge

A1

Marco van Lochem

B1

Danny Mulder

Sjaak Geeve

B2

Ronald v/d Helm

Henri Lefering

B3

Rini Stoppelenburg

C1

Marinus Barendregt

C2

Robert Ruisaard

C3

Henk v.d. Graaf

D1

Patrick Werk

Ramon Vriesde

D2

Harold van der Ent

Ronald vd Wende

D3

Kevin Fernandes

Andre van Genderen

D4

Jeffrey Bastein

Sener Yanmaz, Said Alhrass

E1

Kas Johardine

E2

Remon van Stijn

E3

Karim Absalem

E4

Gertjan Rothman

E5

Zadkine stagiair

Bob de Vos, Han van Welie

E6

Zadkine stagiair

Arthur Rasenberg

E7

Zadkine stagiair

Stefan Wittekoek

E8

Zadkine stagiair

Olaf Reimers, Dennis Zwart

Ed Breinburg
Simon van der Horst

Lex Stofkooper

E9

Zadkine stagiair

Salo van Schaik

F1

Guno Braaf

Albert Maas

F2

Mohamed Boudakhan

Anas Elhajeui

World Cup
Argentinië
Australië
Brazilië
Duitsland
Frankrijk
Nederland
Spanje

Stephan Sluijters

Turkije

Champions League
AC Milaan
Arsenal
Bayern Munchen
Excelsior

Vincent Ollefers
Patrick de Bruijne
Jerry de Miranda

FC Dortmund

Johan Bouterse

FC Porto

Mark van Putte, Thijs Stoop

Inter Milaan

Dion Cools

Juventus
Lazio Roma

Rik Willemse, Marco Hoogerbrugge

Liverpool
Real Madrid

Fons van Grinsven

Werder Bremen

Jerry Kortstam

Ereleden

J. Bontenbal,
M. Borneman

Leden van verdienste:
M.L.A. Beijer-Dirksen,
C. v. Bloppoel,
M.C. Fok,
S.D. Kelder,
R.J.J. Stolk,
A.W. Venderbos,
D. van Zanten,
C.M. van Zanten

Bestuur
Voorzitter:

C.M. van Zanten

Algemeen secretaris

J.A. van Ast

Penningmeester:

C.M. van Zanten

Commerciële Zaken en accommodatie:

M.C. Fok

Wedstrijdsecr. Sen/vet, 7x7, kleding etc etc. J. van Tilburg
Wedstrijdsecretaris jeugd:

H. Brinkman

Vice-penningmeester / ledenadministratie:
Ondersteuning jeugd:

D. van Zanten

R. van Wijk

Sponsorcommissie
Mels Fok,
Wim van Merkensteijn,
Lynsay Daan

Website
J.A. van Ast (eindredactie),
H. Brinkman (redactie),
J.C.Ph. van Tilburg (redactie)

Ondersteuning
Roel Rigters (kleding, onderhoud, materialen),
John Goud (onderhoud),
Hennie Klomps (schilderwerk)

