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Algemeen 

Het afgelopen seizoen was voor onze vereniging een mooi jaar. Sportief gezien werden uitstekende 

resultaten behaald, bij de gemeente werd een hypermodern kunstgrasveld losgeweekt 

en bestuurlijk liep alles op rolletjes. Ook heeft het seizoen 2003-2004 laten zien dat de beslissing ons 

te concentreren op de toekomst, oftewel de jeugd, onder de omstandigheden niet verkeerd 

was. Hoewel dit gepaard ging met de opheffing van het eerste amateurelftal in de standaardklasse 

heeft het er indirect voor gezorgd dat de rustige zondagen van weleer op sommige dagen zijn 

veranderd in een grote en gezellige drukte. Terugkijkend naar het verslag van vorig jaar blijkt dat 

minder vrolijke punten als de problemen bij het inzamelen van de contributie, het stelen uit 

kleedkamers, de vernielingen van kleedkamers en materialen eigenlijk niet meer tot grote 

problemen hebben geleid. 

  

Jeugd 

In het algemeen kan worden vastgesteld dat de jeugdafdeling van onze vereniging floreert! De 

jeugdcommissie bestond ook in het seizoen 2003/2004 uit Marlin Roseval, Rien van Wijk en Ron 

Stolk. Van de wedstrijdsecretaris jeugd, Ron Stolk zijn de volgende berichten ontvangen. 

Het jaar verliep wat hectisch. De jeugdafdeling startte met de zg champions league, een onderlinge 

competitie tussen acht 8-tallen en het gaat om het echie met de finale in het stadion met de 

champions league hymne en de clubliederen van de finalisten. De finale wedstrijden werden in het 

stadion gespeeld met een echte scheidsrechter en de omroeper was ook paraat. Het liefst zou 

iedereen zelf het veld opstormen, maar dat kon natuurlijk niet, slechts de spelers en begeleiders van 

de teams mochten op het veld. De finale werd gewonnen door Manchester United na een 

spannende finale tegen Valencia. 

Gedurende het seizoen ging B1 zeer goed, alleen PSV bleek een maatje te groot, maar door de 2e 

plaats ging B1 toch als promovendus naar de eredivisie! Een week later werd A1 kampioen en 

promoveerde naar de ere divisie. Dit werd luid gevierd door het gehele team en begeleiding. Als klap 

op de vuurpijl kwam een vakantiereis voor het team, aangeboden door sponsor Tuinvers. 

Net als B1 werd ook B2 tweede, en wel in de 3e divisie en ook dit elftal promoveerde, in dit geval 

naar de 2e divisie tot groot genoegen van het bestuur en de technische staf. Ook de andere teams 

presteerden goed B3, D4 en C3 deden bovenin goed mee en misten net het kampioenschap in hun 

afdeling, vooral C3 had wat pech met veel wedstrijden kort achter elkaar. C1 handhaafde zich met 

een 5e plaats op het hoogste niveau. 

Helaas moeste in sommige gevallen een aantal impopulaire maatregelen worden genomen door 

enige ouders, die zich niet aan de regels van Excelsior wilden houden, de deur te wijzen. 

Begonnen werd met een coördinator voor de onderbouw in de persoon van Rene Hessel, maar na 

een leerzaam jaar werd hij op eigen verzoek opnieuw trainer. Als opvolger werd inmiddels Gerard 

van Helden benoemd. Tot op heden loopt alles naar wens. 

Opvallend is het grote aantal spelers dat (zonder te hebben opgezegd) aan het einde van het seizoen 

gestopt blijkt te zijn, zodat we nog maar net genoeg spelers over hebben voor de diverse 



ingeschreven groepen. Ook in het afgelopen seizoen kostte het weer veel energie van de 

jeugdafdeling om de contributie binnen te krijgen. Maar op een enkeling na, waarvan het 

lidmaatschap moest worden opgezegd, is het ook nu weer gelukt. Trainers waren Marco van Lochem 

(hoofd opleidingen ) Guno Braaf, Frank den Oudsten, Ferry van Ettekoven, Faisal Soekhai, Frans 

Bremer, Jacques Geeve, Mel Marengo, Patrick van Seeters en Theo Ducaneaux die in de zomerstop 

Excelsior verruilde voor DHC Delft. De F groep werd getraind door Faisal Soekhai, Jacques Geeve en 

Gerard Weber. 

In het seizoen 2004-2005, dat inmiddels al weer een aantal maanden loopt, zijn nieuw de trainer 

voor C1 Roel van Waayenberg, afkomstig van Feyenoord, en bij D2 Mark Westerink, terwijl ook de 

onderbouw werd versterkt met trainers als Marciano Werners, Michael Waterval, Johan Schoute en 

Paul Verloop. Tot op heden presteert A1 boven verwachting maar vallen de prestaties van B1 en C1 

wat tegen. In oktober werden we geconfronteerd met het ontslag om persoonlijke reden van B1 

trainer Frank den Oudsten die intern werd opgevolgd door Ferry van Ettekoven. 

  

Senioren 

De seniorenelftallen hebben het in het seizoen 2003-2004 niet gemakkelijk gehad. De trainingen op 

dinsdag- en donderdagavonden zijn inmiddels sinds mensenheugenis in handen van Gerard Weber 

en het wedstrijdsecretariaat senioren van John van Tilburg. Hij meldt het volgende. 

Afgelopen seizoen waren onze seniorenelftallen voor het eerst allemaal ingedeeld in het recreatief 

voetbal. Vooral het feit dat alle seniorenteams eens in de twee weken op de dezelfde dag thuis 

konden voetballen verbeterde het gevoel bij één club te spelen. Omdat we relatief veel afmeldingen 

kregen hebben afgelopen seizoen nogal wat spelers in andere elftallen ingevallen. Zo kon ook een 

andere doelstelling worden behaald: alle elftallen hebben de eindstreep behaald. Slechts op de 

allerlaatste speeldag kon het 2e elftal onvoldoende spelers op de been helpen. 

Sportief gezien valt bij een terugblik op dat we zowel een kampioen hebben als enige degradanten. 

Over de hele linie kunnen we overigens niet van een succes spreken. De eerste drie teams speelden 

allemaal overtuigd onderin. 

Zo speelde het 1e team het afgelopen seizoen wel zeer moeizaam. De opdracht was zich tenminste 

te handhaven in de reserve vierde klasse, en met hangen en wurgen (een team bleef weg en een 

team eindigde nog lager) is dat uiteindelijk ook gelukt. Het team van aanvoerder Derk-Jan Ayelts 

Averink speelde vaak een goede eerste helft, maar zakte dan in de tweede helft weg. Vaak ook werd 

met een doelpunt verschil verloren. Inmiddels is de kern van het team onder leiding van de nieuwe 

aanvoerder Martijn Riezenkamp sinds begin juli in training gegaan, zodat wellicht enige broodnodige 

conditie wordt verworven. Het voornemen is om toch wat vaker de trainingen te bezoeken. Dit, in 

combinatie met de toenemende ervaring, moet dit jaar toch tot successen kunnen leiden. 

Het 2e team heeft ondanks de inspanningen van Frans de Gelder en Jorge Rodriguez niet aan de 

verwachtingen kunnen voldoen. Een schamele laatste plaats was het trieste resultaat. Ondanks alle 

goede bedoelingen werd dit team voor het zoveelste seizoen in successie geconfronteerd met grote 

aantallen spelers die ofwel te laat ofwel helemaal niet op kwamen dagen. Spelers die aan het begin 

van het seizoen erg boos zijn als ze ook eens een keer op de bank moeten plaatsnemen, spelers ook 

die vinden dat ze eigenlijk door de club zouden moeten worden betaald in plaats dat zij contributie 

moeten betalen. Aan het einde van het seizoen hebben de meeste leden van dit team besloten hun 

carrière ergens anders voort te zetten. 



Het seizoen van het 3e elftal heeft afgelopen seizoen vooral in het teken van een misverstand 

gestaan. Dit uit nieuwe spelers bestaande elftal werd namelijk een aantal klassen te hoog ingedeeld, 

zodat ze elke week met wel zeer veel tegenstand te maken hadden. Ook zij eindigden onderaan, 

maar in tegenstelling tot het vorige team past hier alleen lof, want ondanks een zeer gering aantal 

spelers gingen ze er elke zondag weer met volle moed tegen aan. Omdat de selectie dit seizoen nog 

krapper is geworden, zijn de spelers dit seizoen ingedeeld in het 2e en 3e elftal. 

Het 4e elftal van Paul Verloop deed het opnieuw fantastisch. Vorig jaar gingen we ervan uit dat dit 

uitstekend voetballende elftal gewoon weer mee zou doen om de bovenste plaats en die 

verwachting is volledig ingelost. Het kampioenschap werd met veel enhousiasme tot in de kleine 

uurtjes met een Chinees etentje op Woudestein gevierd. Tijdens deze lange nacht werd ook besloten 

dat een aantal spelers (Paul Verloop en Johan Schoute) een rol gaan spelen bij de trainingen van de 

excelsiorjeugd. 

Het 5e elftal stijgt ook dit seizoen weer verder. Na ooit een elftal met dubbele cijfers te zijn geweest, 

steeg het vorig jaar van het 6e naar 5e elftal en is het inmiddels het 3e elftal geworden! Als 5e deed 

ook dit team het beduidend minder goed dan werd verwacht. Het eindigde aan de onderkant van de 

middenmoot, maar daarbij moet worden aangetekend dat de tegenstand ook niet gering was. Van 

een veteranenklasse was zeker geen sprake, eerder van een wekelijks Europacup-treffen, met teams 

uit vele landen. Dit seizoen gaat het weer beter, helaas zoder leider/scheidsrechter Bertus Soeter. 

Wij danken onze laatste seniorenleider van harte voor het werk dat hij de afgelopen periode voor de 

club heeft gedaan en hopen hem nog vaak op Woudestein te kunnen begroeten. 

Wat eigenlijk het einde van het seizoen moest zijn werd door een extra inhaalprogramma de 

opening van het nieuwe seizoen: het EXCELSIOR – 102 TOERNOOI. Deze zeer geslaagde dag werd 

beëindigd met een strafschoppenserie waarbij Carlo l’Ami het doel verdedigde en tenslotte een 

heuse barbecue met topkoks als Van Tilburg, Fok en Roseval. Dit eerder uitgestelde toernooi wordt 

gespeeld met zeventallen op halve veldjes. Met deze nieuwe ontwikkeling, ook wel seven-a-side 

genoemd, is ook op avonden inmiddels een aantal experimenten gedaan. Het ligt in de bedoeling dit 

in het huidige seizoen verder uit te breiden. Wellicht dat hier een goede toekomst voor het 

seniorenvoetbal aan onze vereniging in ligt opgesloten. 

  

Er is over de dagelijkse gang van zaken nog heel veel meer te melden, maar behalve dat het geheel 

naar tevredenheid lijkt te functioneren, is het belangrijkste nu wel aan bod geweest. 

  

Jacko (Sjaak) van Ast (secretaris) 

 


