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Het seizoen 2017-2018 was dan eindelijk het seizoen van de eerste concrete stappen van de nieuwe
accommodatie, met nieuwe velden en kleedkamers. Volledig opgeleverd waren ze nog niet, maar op
12 oktober werden vier nieuwe kleedkamers en twee nieuwe kunstgrasvelden officieel geopend. Die
eer was voor architect Wim van As weggelegd. Met een ferme knip van een veel te kleine schaar,
knipte hij het lint door waarna de genodigden de prachtige kleedkamers officieel binnen konden
gaan. De drie kunstgrasvelden, met (soms) het stadionveld er nog bij, en de vier prachtige nieuwe
kleedkamers zijn een belangrijke verbetering van de faciliteiten van ons complex. Toch is de
accommodatie nog steeds te klein om trainingen en vooral het zaterdagprogramma goed te kunnen
afwikkelen voor alle 855 leden die aan het begin van het seizoen waren ingeschreven.
Het subsidietraject bij de gemeente Rotterdam ten behoeve van de vernieuwing van de
accommodatie bleef nog voortduren, omdat de oplevering van de kleedkamers later werd dan was
bedoeld en het traject bovendien lastig viel in te passen in de standaard verantwoording vanwege
de oprichting van de beheersstichting Woudestein. De tweede fase, de bouw van een tweede
verdieping, is voorlopig op een laag pitje gezet om het grotere plaatje op Woudestein – en bij SBV
Excelsior - eerst helder te krijgen. Om dezelfde reden is ook geen haast gezet achter de aanleg van
een vierde kunstgrasveld. Wel is een aantal containers geplaatst om de grootste nood te lenigen.
Sportief gezien was het opnieuw een heel redelijk jaar, waarbij alle teams zich ten minste hebben
gehandhaafd op hun niveau. Diverse teams van SC Excelsior zijn kampioen geworden, JO13-1, JO174, en JO11-3. Zaterdag 19 mei was een historische dag op Woudestein want voor het eerst in de
geschiedenis van Excelsior werd een damesteam kampioen! SC Excelsior MO11-2 pakte de titel in de
1ste klasse KNVB competitie na een spannende wedstrijd tegen Blijdorp. Een tweede meisjesteam,
MO15-1 heeft het helaas net niet gered, maar werd verdienstelijk tweede. Het is niet voor niets dat
diverse meiden door de Knvb werden uitgenodigd voor vertegenwoordigende teams.
Voor onze heren geldt dat de promotie van SBV JO17 naar het hoogste niveau van de eredivisie
zonder twijfel als de mooiste prestatie mag worden betiteld. Voor wat de overige teams betreft is
het aantal competities en deelcompetities inmiddels zo groot dat een weergave van alle plaatsen
een wel zeer uitputtende opsomming zou gaan worden. Wel kan worden vastgesteld dat de binding
van spelers aan de club ook in de hogere leeftijdscategorien steeds beter gaat. Het is onder meer
ook te zien aan de introductie van een tweede amateurelftal op de zaterdag, wat nagenoeg geheel
uit spelers bestaat die vanuit de eigen jeugd komen.
De finalerondes van onze interne jeugdcompetities werden wederom op een prachtige dag
gehouden in het stadion op Woudestein. Onder grote publieke belangstelling won Chili van Brazilië
de grote finale van de World Cup bij de vijfjarigen. Bij de Europa League was het Borussia Dortmund
dat in een zeer spannende partij afrekende met het geslepen Juventus. In de koningsklasse van de
Champions League was het Southampton dat in een enerverend duel won van Bayern München.
Deze spelertjes worden op de woensdagmiddag getraind door sport-studenten van het Albeda
College. Om diverse redenen hadden deze trainingen niet altijd de vereiste kwaliteit. Daarom werd
in het voorjaar besloten om Marinus Barendrecht aan te stellen als verantwoordelijk coördinator
voor deze trainingsgroepen. Marinus is ook trainer van SBV Onder 19, coördinator van de Excelsior
Voetbalschool, en heeft hij zowel in binnen- als buitenland veel ervaring met het trainen van de
jongere leeftijdsklassen. De resultaten zijn op de trainingen goed zichtbaar.
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De 26ste en 27ste editie van het 7x7 voetbal zijn eveneens met veel succes verspeeld. Beide keren won
Boca Senior. Hiermee evenaart dit team het record van Old Stars en het gestopte Zaterdag voor wat
betreft het aantal behaalde overwinningen.
In bestuurlijk opzicht kan worden geconstateerd dat er opnieuw flinke stappen zijn gemaakt zijn. Zo
bleek Brian d’Leon bereid als adviseur mee te draaien bij het bestuur, met als beoogd resultaat de
overname van het penningmeesterschap van Cock van Zanten. Verder is, na 16 jaar de onderbouw
te hebben gecoördineerd, Gerard van Helden aan het eind van dit seizoen gestopt met zijn
werkzaamheden voor onze vereniging. Onder enthousiaste belangstelling van de spelers van de
Excelsior Champions League heeft voorzitter Cock van Zanten hem namens de club hartelijk bedankt
voor alles wat hij de afgelopen jaren voor de club had gedaan en hem een onbezorgd pensioen
gewenst. Op vergelijkbare manier werd de trainer van het eerste elftal Mario Meijer en zijn staf
bedankt. Mario heeft gedurende vijf jaren het eerste elftal getraind en heeft het team naar de derde
klasse gebracht. In zijn laatste wedstrijd kreeg Stefan Brons een publiekswissel, Stefan Brons speelde
al 11 jaar voor SC Excelsior, is de onbetwiste aanvoerder van SC Excelsior 1 en een voorbeeld voor
iedere voetballer. Onder groot applaus verliet Stefan Brons het veld. Wij wensen hem, met een
belangrijk deel van staf en spelers veel succes in hun verdere carrière bij CKC.
Verder heeft het bestuur een visie ontwikkeld in een beleidsplan Het bevat een beeld van de keuzen
die Sportclub Excelsior in 2018 maakt. Na een historische introductie en een karakterisering van de
huidige stand van zaken wordt een aantal condities en eisen geschetst. Anno 2018 is de SC Excelsior
een vitale en krachtige vereniging met rond 850 (vooral jeugd)leden, twee betaalde
locatiebeheerders en een beperkte groep toegewijde vrijwilligers die gezamenlijk de vereniging doen
bloeien. De laatste jaren stijgt de vraag naar gebruiksruimte en moderne faciliteiten op Woudestein
sterk, zowel van de vereniging SC Excelsior en de Excelsior Jeugd Opleiding, als van diverse
maatschappelijke instanties. Het bestuur stelt voor – voor zover redelijkerwijs mogelijk is – om aan
deze toenemende vraag te voldoen. Dat betekent dat niet gekozen wordt voor een kleine
‘elitevereniging’, noch voor een ‘pas op de plaats’ met de huidige verouderende faciliteiten.
Keuze voor stabiele groei binnen de grenzen van het complex en de organisatie betekent onder
meer dat in het seizoen 2017-2018 een dagopleiding voor de EJO-teams is gestart en dat de
thuiswedstrijden van drie van deze teams zijn overgebracht naar de zondag. Verder vond uitbreiding
plaats met meisjesteams voor O17, O16 en een 2e seniorenelftal.
Hierdoor moest een derde (parttime) locatiebeheerder worden toegevoegd en zijn commissies
ingesteld voor onderbouw, middenbouw, (sociale) activiteiten, scheidsrechters en toernooien. In
samenwerking met SBV Excelsior en de gemeente vindt een verkenning plaats voor
gebiedsontwikkeling dat moet op lange termijn moet leiden tot een gezonde ontwikkeling van de
hele Excelsiorfamilie.
Op dit moment is de club gezond; als bewijs daarvan kreeg vertegenwoordiger van het bestuur Joris
de Caluwé, op maandag 18 Januari het ‘Sportplus’-predicaat uitgereikt, door wethouder Visser van
Sportzaken Rotterdam. Hierdoor behoudt SC Excelsior ook de komende 2 jaar haar ‘Sportplusstatus’. Directeur Gert-Jan Lammens van Rotterdam Sportsupport: ‘Dit predicaat maakt duidelijk
welke verenigingen interessant zijn om mee samen te werken. Tegelijkertijd geeft het predicaat de
verenigingen de kans zichzelf te promoten bij huidige en potentiële leden, partners, bedrijven en de
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gemeente.’ Daarbij staat onze vereniging voor kwaliteit op sportief en maatschappelijk gebied. Om
deze doelstelling te laten toetsen door een onafhankelijke commissie heeft het bestuur drie jaar
geleden besloten om te beginnen aan de zware procedure die het ‘Sportplus’-predicaat met zich
meebrengt. Het beschouwt de nu afgegeven verlenging met twee jaar als een compliment voor de
wijze waarop we het bij onze club hebben geregeld en onze keuze om intensief samen te werken
met Excelsior4All. De toetsingscommissie besloot met de toekenning dat SC Excelsior een vitale club
is met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Een omschrijving waar we met zijn allen trots
op mogen zijn.
Qua visie blijft plezier de boventoon voeren, zoals ook sterk naar voren komt uit het technisch
beleidsplan van Arthur Rasenberg. Door met plezier te voetballen zullen ook de prestaties omhoog
gaan. Dit past naadloos bij de gedachten achter de campagne die moet leiden tot een meer positief
sportklimaat. Hiervan zijn filmpjes verschenen op onze website. Arthur is hiervan de ambassadeur
binnen onze club.
Verder was het ook het seizoen van de regels; er is nu serieus werk gemaakt van de Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) voor iedere medewerker en vrijwilliger, er is een beleid om aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen gemaakt en er werden regels voor de kantine
en voor de trainers gepubliceerd, in aanvulling op de al eerder geschreven normen en waarden,
missie en visie.
Op de Algemene Ledenvergadering van 6 november stond onder meer de huldiging van onze
voorzitter/penningmester Cock van Zanten voor 50 jaar lidmaatschap op de agenda. Ook de andere
agendapunten werden behandeld, waarbij het bestuur lof kreeg voor de wijze waarop de vereniging
het afgelopen seizoen is geleid. Afgesproken werd dat er een beleidsplan moest komen met daarin
het groeiscenario voor de komende jaren. Boeiend was ten slotte de toelichting van de voorzitter
van SBV Excelsior, Bob de Lange, die de ontwikkelingen op Woudestein bij onze broer in het Van
Donge & De Roo-stadion besprak.
Op zondag 25 maart is het veteranenteam van SC Excelsior een ochtend lang gevolgd voor het
programma Hallo Nederland van Omroep Max. De speciale aandacht ging uit naar Gerard Weber,
die in januari zijn 80ste verjaardag op Woudestein vierde. Hij is de oudste Nederlandse ex-prof die
nog Knvb-competitie speelt. Na de honderden officiële wedstrijden in het eerste elftal zal het totaal
aantal wedstrijden dat ‘Webertje’ daarna voor Excelsior heeft gespeeld in de duizenden
lopen…Helaas was er ook een dieptepunt, enige weken na de verjaardag/reunie van Weber is op 18
april ons oud-lid en gevierd Nederlands elftal-spits Henk Schouten op 86-jarige leeftijd overleden.
Rond de Paasdagen kreeg Excelsior opnieuw een aantal grote buitenlandse clubs op bezoek. Na het
grote succes van vorige jaargangen werd op 31 maart en 1 en 2 april het grote internationale
toernooi gehouden voor Onder 15 teams. SBV Excelsior O15 nam het in poule A op tegen onder
meer Paris St-Germain. Sparta kreeg in poule B onder meer Chelsea als tegenstander terwijl
Feyenoord het moest opnemen tegen onder andere Besiktas. Alleen de laatste poule had geen
Rotterdamse ploeg: AZ trof hier onder meer West Ham United. Toernooiwinnaar werd TSG
Hoffenheim uit Duitsland, Excelsior bleef zeer verdienstelijk net in het linkerrijtje met een 12de
plaats, ruim voor de twee andere Rotterdamse deelnemers. Het succes van deze internationale
Rotterdam Football Cup wordt steeds omvangrijker. Dit blijkt ook uit het feit dat nu ook voor een
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tweede internationaal toernooi de keuze op ons terrein is gevallen. Zaterdag 9 juni trapte SBV
Excelsior Onder 11 af tegen de latere winnaar Manchester City. Vele toeschouwers zagen prachtig
voetbal van teams uit alle windstreken op dit grote internationale jeugdtoernooi. We zijn er trots op
zoveel grote clubs te mogen ontvangen, en zijn blij met de getoonde sportiviteit.
De traditionele familiedag van zondag 27 mei was net zo traditioneel weer enorm gezellig. Mede
door de inzet van spreekstalmeester Joris de Caluwe, DJ Raas, en organisatoren Bas Endlich,
Raymond Jacobs, Hans Slager, en de zon was het een prachtige dag. Zij werden daarbij als vanouds
ondersteund door ons vrijwilligersteam. Ook de schitterende gaming-stoel die Vertagear van Said
Faddahi beschikbaar stelde, de opbrengst van Haringhandel Prinsenland van oude bekende Salo, en
de bereidwillige medewerking van diverse spelers die hun gesigneerde shirt ter beschikking stelden,
zoals de ook aanwezige Luigi Bruins, mag niet onvermeld blijven. Het sportieve programma bestond
uit voor World Cup en Europa League: spelcircuit en panna-kooi, voor Champions League, voor O8,
O9, en O11 een intern toernooi (7×7), voor O13 en O15 intern toernooi (11×11) en voor de ouders
een onderling toernooi. Er werd Excelsior-kleding verkocht door de vrijwilligers van de
Supportersclub, er werd een rad van fortuin gedraaid met vele leuke prijzen, en gedurende de hele
dag stonden er stormbanen, springkussens en panna-kooien voor de kinderen
Er waren nog meer hoogtepunten afgelopen seizoen, zo…











Werd er weer een loterij georganiseerd;
Wederom was er overweldigende belangstelling voor de talentendag, nu voor het eerst voor
de meisjes;
Werden Riet Beijer en Wil van Tilburg op respectievelijk 30 april en 1 mei 80 jaar: echte
vrijwilligers van de oude stempel, waar Excelsior enorm blij mee is;
Nam de jongste jeugd weer met veel plezier deel aan het Sinterklaasfeest in Stadion
Woudestein;
Speelde het eerste seniorenteam tegen een team van oud Excelsior profs tijdens de
nieuwjaarsreceptie;
Werd opnieuw twee keer een voetbalschool en een keer driedaags profkamp - bij vv Spirit georganiseerd;
Werd meegedaan aan een fiks aantal toernooien waarbij diverse overwinningen werden
genoteerd;
Werd een even zo fiks aantal toernooien gehuisvest en werd onderdak verleend aan
scheidsrechtersvereniging en LaCross van de Erasmus Universiteit;
Won SC Excelsior 1 op zaterdag 26/8/2017 het Frans van Dessel-toernooi;
Werden wederom schitterende foto’s gemaakt van de wedstrijden in de finales van de
Excelsior World Cup, Europa League en Champions League. Dit keer door Steven Csanyi.

Tijdens de zomervakantie was er tijd om iets te doen aan de verbetering van onze accommodatie.
Zo is onder meer de scheidsrechterskleedkamer verruimd en weer netjes gemaakt. Ook is onder
leiding van supervrijwilliger Mels Fok een brandwerende zijwand geplaatst in het verwarmingshok,
waarna een moderne en energiezuinige ketel kon worden bevestigd. Bovendien is het oude
ballenhok gesloopt en opgeknapt, zodat er nu met ‘ballenkarren’ gewerkt kan worden. En dat is nog
lang niet alles. Zo heeft ons managing team alle tenues en de ballen stuk voor stuk nagekeken en
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moest er helaas weer veel worden bijgekocht, zijn er nieuwe materialen (ballen, goaltjes, netten, en
ballenkarren) aangeschaft, zijn de kleedkamers/douches en buitengevel intensief gereinigd en is
overal het onkruid met de hand verwijderd.
Door de sponsorcommissie, bestaande uit Joris de Caluwé, Sander Klaver, Raymond Jacobs, Bas
Endlich, Hans Slager en Erik Klooster, werd onder meer weer een loterij georganiseerd. Ook op
andere terreinen is hier hard gewerkt voor extra middelen voor onze vereniging. Nieuw dit seizoen is
de mogelijkheid voor sponsoren om trainings- of presentatiekleding voor een team aan te schaffen
en in ruil daarvoor een bedrijfslogo op de kleding kan plaatsen. Verder kon door samen te werken
met SBV Excelsior een fiks aantal reclameborden worden geplaatst en ook werden enkele banners
aan de website toegevoegd. Sportclub Excelsior is altijd op zoek naar sponsoren die de club
financieel vooruit kunnen helpen. Hiervoor zijn legio mogelijkheden: van het plaatsen van een
reclamebord tot het deelnemen aan de club van 50. Het helpt de club er echt mee vooruit. De
sponsorcommissie, staat open voor elke suggestie.
De vereniging is veel dank verschuldigd aan alle betrokkenen voor al hun inspanningen. En dat geldt
ook voor de bezetting van de bar en het uitzetten van de vele formaten veldjes die tegenwoordig
worden gebruikt. En de vele de administratieve handelingen: teamindelingen, Knvb-spelerslijsten,
aanpassingen website, privacy regels doorvoeren, nieuwsvoorziening, websiteonderhoud, en – niet
in het minst – het voorbereiden en versturen van alle acceptgiro’s voor de contributie 2018-2019.
Lastig blijft het vinden van onbetaalde krachten: voldoende scheidsrechters, barpersoneel, trainers
en elftalbegeleiders. Omdat ons complex tegenwoordig zo intensief wordt gebruikt maken Herman,
Leon, Mels, Gerard en de barbezetting vaak wel heel veel uren. Het is mooi dat Erik Schapendonk
inmiddels ook is gaan meedraaien.
Ten slotte, onze vereniging groeit en verandert, maar bloeit als nooit tevoren. Er wordt door velen
ontzettend hard gewerkt om alles zo goed mogelijk uit te voeren. En ondanks dat soms terechte
kritiek wordt geleverd zijn de wachtlijsten om bij ons aan te sluiten voor de meeste leeftijdsgroepen
erg lang. Het gaat er nu om - met elkaar - het vertrouwen in onze vereniging waar te blijven maken.

Jacko van Ast, Rotterdam 12 november 2018 - Jaarverslag 2017-2018.doc
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ORGANISATIE 2017-2018
Team
Excelsior Jeugdopleiding

Trainer / Leider

Hoofd Jeugd Opleiding
O19

Marco van Lochem
Marinus Barendrecht
Sjaak Geeve
Jouk Pols
Wim Verkaik
Ronald v/d Helm
Rick van der Mast
Patrick de Werk
Rene Hessel
Thomas Oostendorp
Mikey Langeveld
Robert Ruisaard
Benito Jonathas
Sjoerd Bos
Steven Karskens
Jeffrey Bastein
Sander Hazebroek
Christiaan van Dam
Serge Bonte
Patrick Csanyi

O17
O16
O15
O14
O13

O12
O11
O10
Overige staf
keeperstrainer
keeperstrainer
Coördinator keepers
loop/coordinatie
krachttrainer
Fysiotherapeut
Mentaal coach
loop/coordinatie/kracht
voeding
wedstrijden
media
Sportclub Excelsior
VE1
AM 1
JO19-1
JO19-2
JO17-1
JO17-2
JO17-3
JO17-4
JO15-2
JO15-3
JO15-4

Dik van Straalen
Erdal Karaca
Marcel Kouwenberg
Noel Cabral
Dik van Straalen
Kevin Colla
Danielle vd Kleij
Ananias Semedo
Sander Treffers
Herman Brinkman
Vincent Wernke
Bas Endlich
Mario Meijer Mark Bresser Frans van Dessel
Mario Mosso Ronald Puszkar
Roberto Costa
Osvaldo Neves
Fekri Fellah
Koos Kortland
Ashwin Jibodh
Ed van Haften Michael de Kat
Patrick de Bruijne Bas Endlich
Abdelaziz Krim
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JO15-5
JO13-1
JO13-3
JO13-4
JO13-5
JO11-1
JO11-2 t/m JO-7
JO9-1 / 2
JO8-1 / 2
JO15-1M
MO15-1
JO13-2M
MO13-1
JO11-8M
MO11-2
MO9-3M
MO9-4M
World Cup M
Champions- & Europa League
AC Milaan
Anderlecht
AS Roma
Benfica
Barcelona
Bayern Munchen
Borussia Dortmund
Celtic
FC Porto
Juventus
KV Mechelen
Manchester City
Manchester United
Real Madrid
Schalke’04
Southampton
Keeper trainers
Middenbouw
Middenbouw
Meisjes
AM 1 / SC 019
Verzorgers / Fysio

Coordinatie
Coördinator Onderbouw
Coördinator Middenbouw
Coördinator Algemene Zaken
Coordinator Meisjes

2017-2018
Stefan de Wild Mike de Jong
Daniël van Ballegooijen
Ger Kattestaart
Nizar El Manouzi Yousef Al Najam
Alex Evora
Mark Holierhoek, Mustafa Ziani
Alexander Meijer
Sven Visser
Guno Braaf, Damian Verschoor
Garry Ilina
vacant
Frank van der Hoven
Massimo Gerrani
Ixora Balootje Raiza Martina
Gaby Weers
vacant
Curtis
Sandra Schelvis Esmeralda vd Heerik Jamie v Rijsbergen

Frans van Zoelen, John Brusse
Bastiaan Marsman, Van Swaaij
Said Feddahi, Frank Smeele
Sander Janssen, Mohamed Bouhlal

Daniel Knezegic
Nienke Scheewe
Peggy Saleh

Mauricio Brinkman
Angelo Fonseca
Rick van der Mast
Khalid Ettabachi
Kevin Colla
Henk Willemen
Sam Kranse
Thomas van den Hengel
Elroy Boogaard
Gerard van Helden
Arthur Rasenberg
Gerard Ketel
Anne Nurra
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Technische staf
Hoofd Opleiding: Marco van Lochem
Technisch coördinator onderbouw (t/m O11): Gerard van Helden
Coördinator algemene zaken: Gerard Ketel
Algemeen / technisch coördinator meisjes: Anne Nurra
Technisch coördinator middenbouw (O19-O11): Arthur Rasenberg
Locatie, secretariaat, ondersteuning
locatiemanager, Wedstrijdsecretaris: H.B. (Herman) Brinkman
info@scexcelsiorjeugd.nl (06-2049 0316)
Lokatiemedewerker: L.W.P.J. (Leon) van der Meer
Ledenadministratie: Mevr. D. (Dicky) van Zanten dickycockvanzanten@hetnet.nl (010-2020121)
Interne jeugdcompetities: R. (Rien) van Wijk
Kleding, onderhoud, materialen, ict: R (Roël) Rigters
Onderhoud: J. (John) Goud (onderhoud)
Ontvangst bestuurskamer: Wil van Tilburg, Riet Beijer
Bestuur
Voorzitter/penningmeester: C.M. (Cock) van Zanten (010-2020121)
Algemeen secretaris en Functionaris Gegevensbescherming: J.A. (Jacko) van
Ast, excelsior7x7@hotmail.com (06-18031495)
Accommodatie: M.C. (Mels) Fok (010-4140018)
Commerciële Zaken: J. (Joris) de Caluwé (06-54643370)
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Leden van verdienste:
Mevr. M.L.A. Beijer-Dirksen
De heer M.C. Fok
De heer S.D. Kelder
De heer R.J.J. Stolk
De heer J.G.Ph. van Tilburg
Mevr. D. van Zanten
De heer C.M. van Zanten

Website
J.A. van Ast (eindredactie)
H. Brinkman (redactie)
R. van Wijk (standen interne Jeugdcompetities)
M. Borsboom (standen 7×7 competitie)
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