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Het seizoen 2014-2015 heeft weer een fiks aantal kampioenen opgeleverd, waar we als vereniging 

erg trots op zijn! Alle kampioensteams werden tijdens de laatste wedstrijd van het 1e tegen AZ in 

het stadion gehuldigd: SC C1, SC D 1, E2, E6, E9 en F1. De prestaties van de RJO B1 en E7, die tweede 

werden en de toch ook mooie derde plaatsen van RJO D1 en F2 kunnen hier nog aan worden 

toegevoegd. Ertegenover staan enkele de degradaties. Excelsior A1 gaat naar de tweede divisie, en 

ook SC D2, E1 en het eerste amateurelftal zijn gedegradeerd. 

Alle resultaten op een rijtje: 

Veteranen 1: 7e (1e klasse), 

Veteranen 2: 9e (3e klasse). 

Senioren 1: 14e (3e klasse). 

RJO A1: 6e (1e divisie) 

RJO B1: 2e (1e divisie), 

SC B1: 5e (3e klasse). 

RJO C1: 4e (1e divisie), 

RJO C2: 10e (onder 14-competitie), 

SC C1: 1e (2e klasse), 

SC C2: 6e (5e klasse) 

RJO D1: 3e (1e divisie), 

RJO D2: 7e (Onder 12-competitie) 

SC D1: 1e (1e klasse), 

SC D2: 9e (4e klasse), 

SC D3: 8e (6e klasse) 

E1: 6e (hoofdklasse), 

E2: 1e (1e klasse), 

E3: 9e (1e klasse) 

E4: 10e (2e klasse), 

E5: 8e (3e klasse), 

E6: 1e (5e klasse), 

E7: 2e (6e klasse), 

E8: 7e (6e klasse), 

E9: 1e (8e klasse). 



F1: 1e (1e klasse), 

F2: 3e (1e klasse). 

Kampioenschappen werden ook gevierd in onze interne competities. Bij de World Cup finales in 

stadion Woudestein werd het onverslaanbare Mexico de kampioen. Bij de Champions League was 

sprake van een ware penalty-thriller tussen de poulewinnaars, die uiteindelijk Fenerbahce als overall 

kampioen uitwees. 

Bij het 7x7-voetbal waren het in de winter de Old Stars van Edwin vd Haak, die als winnaar van de 

Gertjan Terlouw wisselbokaal de geschiedenis ingaan. In de zomer was het opnieuw het team van 

Kein Geloel, dat de Excelsior 7x7-competitie op zijn naam zette. In een bloedstollende finale werd na 

een 2-0 achterstand door middel van shoot outs de hoogste eer veilig gesteld. Tegenstander was het 

voormalige Kean sport van Peter Ydo, dat nu als 100 % Voetbal met een fikse voorsprong bovenaan 

de eredivisie stond. 

Aan deze super-senioren is onze talentendag niet meer besteed, die zijn bedoeld voor de meer dan 

1000 jeugdigen die zich ook dit jaar weer aanmeldden. Waarschijnlijk is een aantal van hen op het 

idee gekomen na het zien van de prachtige documentaire over de jeugdopleiding van Excelsior op 

Fox Sport. 

 In ‘Van Stoere Jongen Tot Ferme Knaap’ wordt gedurende 55 minuten A-jeugdspeler Rodney 

Klooster gevolgd, die droomt van een contract bij de SBV Excelsior. De film biedt een onthullend 

kijkje in de keuken van de Excelsior talentenschool, die ook dit seizoen weer zijn vruchten aflevert. 

Rodney is gaan meetrainen met de selectie, en doordat er besloten is weer met een eigen 

beloftenelftal aan de competitie meedoet, kunnen de Excelsiortalenten hun broodnodige minuten 

op topniveau maken. 

Verder is de eerste editie van de RET Derby vermeldenswaardig. SBV Excelsior en Sparta Rotterdam 

speelden op donderdag 13 november een vriendschappelijk duel tegen elkaar op Woudestein, 

waarvan de helft van de opbrengst voor de jeugd van SC Excelsior werd bestemd 

In bestuurlijk opzicht waren er als vanouds de zorgen over de begroting. Met vereende krachten en 

een beetje geluk, zijn we er niettemin weer in geslaagd het tekort binnen de perken te houden, nog 

zonder contributieverhoging. Veel bestuurlijke aandacht ging verder uit naar de plannen tot 

samenwerking met de voetbalclub Antibarbari van de Erasmus Universiteit. Als dit onze behuizing in 

een nieuw jasje zou hebben kunnen steken, was dat een zeer gewenste en langzamerhand 

noodzakelijke ontwikkeling geweest. Architect Wim van As had al een schets gemaakt voor een 

toekomstige accommodatie, maar de voortgang verliep zo moeizaam dat er voorlopig een punt 

achter de plannen is gezet. Besloten is zelfstandig op zoek te gaan naar mogelijkheden de 

accommodatie te vernieuwen. 

Ook achter het jarenlange formele samenwerkingsverband met Feyenoord is een punt gezet. De 

nadelen, vooral door het overstappen van Excelsiortalent, zijn groter dan de steeds geringere 

voordelen die er qua spelerskwaliteit tegenover stonden. Ook hier kiest onze club dus voor 

zelfstandigheid. 

Excelsior is verder door de Stichting Meer dan Voetbal uitgeroepen tot ‘Profclub van het Jaar’. 

Belangrijkste reden zijn de maatschappelijke projecten in de stichting ‘Excelsior4All’. Door zich vanuit 

haar status als betaald voetbalorganisatie te richten op sociale projecten met scholen en 

probleemgroepen kan veel positiefs worden toegevoegd aan de samenleving. Excelsior4All zet zich 

dagelijks in voor de verschillende doelgroepen in de eigen wijk Kralingen en de omgeving. De jury 



was vooral onder de indruk van de grote dadendrang van een relatief kleine organisatie: “Excelsior is 

een echte open club. Iedereen bij de club, van koffiejuffrouw tot aanvoerder van het eerste elftal, is 

betrokken bij de maatschappelijke initiatieven”. Ook onze vereniging draagt via de accommodatie en 

trainers een belangrijk steentje bij aan deze maatschappelijke taak. In korte tijd is de stichting tot 

een van de belangrijke steunpilaren van onze club uitgegroeid. 

Andere jaarlijks terugkerende activiteiten zijn het traditionele Kerstklaverjassen en de goedbezochte 

Excelsior Profdagen voor jeugdspelers. Ook het initiatief van John van Tilburg en Marco van Lochem 

voor een tripje naar Bayer Leverkusen kreeg veel belangstelling; de bus was razend snel uitverkocht. 

Andersom bezochten diverse buitenlandse verenigingen Woudestein, onder meer uit Japan, 

Duitsland, België en Engeland (Swindon Town en Hull City). 

Een nieuw initiatief was er onder de naam Kralingse bingo.Op de avond dat Excelsior werd verkozen 

als RTV-Rijnmond ‘Sportploeg van het Jaar’ vanwege de promotie naar de eredivisie, won Wouter 

Gudde in een goed gevulde business ruimte een aanzienlijk geldbedrag dat hij direct schonk aan 

onze jeugdopleiding. Toen de hoofdprijs door Ronald Provoost eveneens werd overgedragen aan de 

jeugd, besloten ook de Kralingse Dames hun prijzen ter beschikking te stellen. Een mooie initiatief 

dus voor onze vereniging, zeker omdat eerder al Ron Koebrugge, vanouds de cateraar van Brasserie 

Woudestein, een bedrag van 500 euro geschonken aan onze jeugdopleiding. Dank, dank, dank, is 

hier op zijn plaats, net als die op zijn plaats is voor alle bordsponsors, bannersponsors, balsponsors 

en schenkers: de Club van 50 (euro) had 37 leden! Deze steun is werkelijk onmisbaar. 

De afsluiting van het seizoen volgde met de opnieuw zeer geslaagde familiedag op 20 juni. Dit jaar 

werd deze zelfstandig georganiseerd door Arthur Rasenberg, Lex Keijser en Wim van Merkensteijn, 

dus zonder verdere bemoeienis van bestuursleden. Voor de gezondheid van onze club was vooral 

het Rad van Fortuin dat hier werd gedraaid, een belangrijke activiteit. Met dank aan de vele 

sponsors die de prijzen ter beschikking hadden gesteld, maar ook dankzij de velen die een lot 

hebben gekocht. 

Ook voor andere hoogtepunten, zoals de spelletjes, onderlinge toernooitjes, het oudervoetbal (met 

een recordaantal deelnemers) en de loterij was veel belangstelling, evenals voor de afsluitende 

veteranenbarbecue. Een week na de familiedag was alweer de eerste training van het eerste elftal 

van het seizoen 2015-2016. Het supporterstoernooi dat toen op Woudestein werd gespeeld, werd 

onverwachts (niet in het minst door de betrokkenen), gewonnen door een zevental ouderen van 

Sportclub Excelsior. 

Alles overziende lijkt er meer dan voldoende reden om aan te nemen dat we ook het nieuwe seizoen 

van onze prachtige club weer met heel veel vertrouwen tegemoet kunnen zien. 

Jacko van Ast  

(secretaris) 

  

  

Organisatie SC Excelsior 2014-2015 

Technische staf 

Hoofd Opleiding:                              Technisch coordinator onderbouw (DEF): 

Marco van Lochem                            Gerard van Helden 



            

Team Trainer   Leider     

            

Zaterdag 1 Mario Meijer   Mark Bresser     

VE1     Patrick de Bruijne     

VE2     Bas Endlich     

            

RJO EXCELSIOR-FEYENOORD         

A1 Marinus Barendregt   Sjaak Geeve     

B1 Jouk Pols   Wim Verkaik     

B2 Brasco Tuvaljevic   Ed Breinburg     

C1 Ronald v/d Helm   Marcel van Gils     

C2 Patrick Werk   Orlando Sanches     

D1 Robert Ruisaard         

D2 Jurgen Deekman   Ronald van der Gaauw     

            

SPORCLUB EXCELSIOR         

B1 Guno Braaf   André van Genderen     

C1 Vino Fernandes   Rico Bogarde     

C2 Jeffrey Peek         

D1 Fred de Groot    Wim van Merkensteijn     

D2 Binyam Negash         

D3 Benito Janathas         

E1 Jeffrey Bastein         

E2 Angelmo Vyent          

  Fabio Iori         

E3/E4 Yoel da Veiga         

E3/E4 Nino v.d. Beemt         

E5     Roemer Pierik     

      Mohammed el bouayidi     

E6     Patrick de Bruijne     



E7     Richard Coomans     

E8     Emiel van Dijk     

      Stijn  vd Stap     

E9     Evert Regoord     

      Martijn van Altenburg     

F1/F2 Ronald van de Wende         

F1/F2 Valerie de Groot         

            

            

Champions League         

            

Anderlecht Ali Darnoun         

  Jairzingh Winter         

Borussia  Dortmund           

Celtic Mark Heeger         

Excelsior Dhr O.Overbeeke          

FC Porto Mw. Karen D'Leon         

  Dhr. Bandel         

Fenerbache Mw. M.N. Sanches         

  Dhr. Mohammed Laasal         

Inter Milaan           

Manchester City Joris de Caluwe         

  Lennart Brouwer         

Manchester United Rijn Geldorp         

Panathinaikos Djamilla         

Schalke'04 Emiel Steijaart         

Shaktar Donetsk Dhr.Kharagjitsing         

            

World Cup Geen leiders         

            

E5 t/m E9 maandag trainingen: Patrick de Bruijne en Moise Moutinho   



Keeperstrainers: Henk vd Graaff, Ronald vd Helm 

 

Bestuur 

Voorzitter/penningmeester: C.M. (Cock) van Zanten 

Algemeen secretaris: J.A. (Jacko) van Ast 

Commerciële Zaken en accommodatie 

Ondersteuning 

Wedstrijdsecretaris senioren/7x7 en kleding, was en materialen 

Wedstrijdsecretaris jeugd: H.B. (Herman) Brinkman 

Vice-penningmeester en ledenadministratie. 

Ondersteuning jeugd: R. (Rien) van Wijk  

Website, begeleiding jeugd: R. (Rob) de Hoog 

Begeleiding jeugd: G. (Gerard) Ketel 

Kleding, onderhoud, materialen, ict),R (Roel) Rigters  

Onderhoud, schoonmaak: J. (John) Goud 

Ereleden 

De heer J. Bontenbal 

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) 

J.C. van Tilburg (redactie) 

 


