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Algemeen 

Het seizoen 2006-2007 behoort ten tijde van deze ALV op 29 oktober al weer enige tijd tot het 

verleden. Zo is inmiddels een tweede kunstgrasveld aangelegd. Ons eerste artificiële gazon leverde 

wel veel schaafplekken op, maar is toch zo succesvol gebleken dat een tweede erg gewenst was. 

Uiteindelijk is het door de gemeente, vooral ook door de inzet van Simon Kelder, aangelegd. Dit zal 

nog meer ten goede komen aan het aantal te houden trainingen en wedstrijden en de 

bezettingsgraad van het complex, inclusief de kantine. 

  

Jeugd 

De jeugdcommissie in het seizoen 2005/2006 bestond als vanouds uit Ron Stolk, Marlin Roseval, Rien 

van Wijk en Dicky van Zanten. Van eerstgenoemde, de wedstrijdsecretaris jeugd, zijn de volgende 

berichten ontvangen. 

  

Het seizoen 2006-2007 was geen jaar als alle anderen want er gebeurde nogal wat, allereerst waren 

er kampioenschappen voor D3, E1, E4, E6 en E8 en natuurlijk C3 dat bijna onverslaanbaar bleek. Het 

kostte de penningmeester(s) veel bloemen maar dat had(den) hij/zij er graag voor over. Dieptepunt 

was het incident waar B3 bij betrokken was, waardoor enige spelers en een leider door het bestuur 

op non actief moesten worden gesteld. Jammer was het achteraf te moeten constateren dat de 

KNVB de aanstichters (Swift Boys ) in hoger beroep vrij sprak. 

  

In algemene zin waren de resultaten in het seizoen 2006-2007 teleurstellend voor een aantal BVO 

teams. A1 degradeerde kansloos uit de eredivisie en is op dit moment slechts middenmoter in de 

eerste divisie. Ook C1 degradeerde jammerlijk; onder leiding van Ronald van der Helm zakte dit team 

naar de tweede divisie. De B teams handhaafden zich daarentegen moeiteloos in de 1e divisie. 

Tijdens de toernooien viel de prestatie van C2 op, die in Ris Orangis in Frankrijk AS Monaco achter 

zich liet en de wisselbeker mee naar Woudestein nam. 

  

Verder nam de jeugdafdeling na 29 jaar trouwe dienst met zeer gemengde gevoelens afscheid van 

trainer Rene Hessel. Vanwege andere inzichten maakte hij vrijwillig plaats, helaas onder luide 

uitingen van ontevredenheid. Verheugd was de jeugdafdeling daarentegen over de terugkeer op 

Woudestein van Faizel Soekhai, al liet hij wegens een in Suriname opgelopen tropische ziekte nog 

vier maanden op zich wachten. Danny Mulder bleek een goede stand in want met hem aan het roer 

staat B1 bij het schrijven van dit verslag bij de bovenste teams. 

  

De jeugdafdeling nam verder aan het einde van het seizoen afscheid van B1 trainer Theo Ducaneaux, 

die zijn heil zocht bij de reserves van Barendrecht en Marciano Werners die bij D3 moest vertrekken 
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vanwege drukke werkzaamheden. Verder veranderde er weinig in de trainersstaf. Deze bestond 

afgelopen jaar uit Hoofd Opleidingen Marco van Lochem, Theo Ducaneaux, Sjaak Geeve, Ronald vd 

Helm, Ferry de Haan, Rene van Baren, Ronald Bruins, Rene Hessel, Frans Bremer, Leon van Zanten, 

Guno Braaf, Wim Verkaik, Michael Waterval, Marciano Werners, Orlando Lubrano, Rien Tiel, Gerard 

Weber en Patrick van Seeters. Coordinator onderbouw was wederom Gerard van Helden. 

Nieuw in de trainersstaf van de onderbouw is Hugo Boudesteijn en verder gaat Maurice 

Hugens naar de trainerscursus. Verder kon de jeugafdeling weer gebruik maken van de diensten van 

scheidsrechters John Veulings, Harry Bosch en Ferdi Griese en nieuweling Christiaan Kromhout voor 

de onderbouw. Ook enkele jeugdspelers fluiten de champions league of assisteren op de 

jeugdzondagen. 

  

Het traditioneel zelf georganiseerde D / E toernooi werd overall gewonnen door de voetbalschool 

Zeeland terwijl het B / C toernooi pas afgelopen week kon plaatsvinden vanwege de trage oplevering 

van het 2e kunstgrasveld. Een waar hoogtepunt voor de F-afdeling was de finale van de Champions 

League, met op de tribune 350 toeschouwers, waarbij de prijzen in het stadion werd uitgereikt door 

directeur Simon Kelder met assistentie van onze voorzitter Cock van Zanten. Ook het 

moedersvoetbal bleek ondanks enige blessures opnieuw een groot succes, zodat we ons kunnen 

opmaken voor een 3e editie. Het vlaggenzwaaien bij de wedstrijden van het 1e team is 

langzamerhand een traditie geworden en vooral het "met de scheidsrechter het veld op" tijdens een 

uitwedstrijd bleek ongekend populair. 

  

Senioren 

In het seizoen 2006-2007 stonden er slechts twee seniorenelftallen ingeschreven voor de knvb-

competitie. In sportief opzicht deden ze het opnieuw niet al te best. 

  

Het 2e elftal, ons meest ervaren elftal is opnieuw met veel goede moed aan de laagste reserveklasse 

van de veteranencompetitie begonnen, maar moesten aan het einde van het seizoen wederom 

genoegen nemen met een plaats in de onderste regionen. Gelukkig was er geen degradatiedruk, 

want een vierde klasse bestaat niet. 

  

Het 1e team wist zich eveneens, conform doelstelling, te handhaven. Zij speelden in de reserve 

vierde klasse. Het elftal kon onder aanvoerder-keeper Martijn Riesenkamp aardig meedoen in deze 

hoogste recreatieklasse en stand bij aanvang van het seizoen zelfs nog enige tijd bovenaan. Hoewel 

dit team al jaren een voorbeeldteam was in onze vereniging, verliepen de laatste maanden toch 

ongekend moeizaam. Steeds meer spelers waren door werk of gezin gedwongen af te melden en 

een aantal nieuwe spelers bleken moeite te hebben met het vereiste spelniveau. Dit in combinatie 

met de jaren die ook beginnen te tellen, ging helaas ten koste van de teamspirit. Toen aan het einde 

van het seizoen volkomen onverwacht twee spelers van achteren knock-out werden geslagen door 

een dolgedraaide tegenstander, viel de beslissende laatste druppel in de bijna overstromende 

emmer. Slechts drie spelers zijn lid van onze vereniging gebleven. Good old Martijn Riesenkamp, die 

helaas op zondag vanwege zijn werk eigenlijk zelden of nooit kan aanwezig zijn, Klassespeler Michel 

van Kooten en voormalig jeugdspeler Max van der Most spelen mee in het nieuwe derde elftal. 



  

Nadat het eerste elftal van vorig seizoen in zijn geheel een punt besloot te zetten achter hun knvb-

lidmaatschap, leek het er even op dat dit seizoen nog slechts één elftal zou overblijven: de 

veteranen. Daarmee zou de amateurafdeling senioren van onze vereniging wel aan een zeer dun 

draadje komen te hangen. Gelukkig bleken oud-jeugdspelers Edmelson Rodrigues Andrade en eerder 

Niyazi Poyraz bereid weer bij excelsior terug te keren. En ze kwamen niet alleen, ze namen beiden 

een heel elftal mee. Inmiddels bestaat de seniorenafdeling van excelsior dan ook weer uit drie 

voltallige teams. Het voormalige tweede, de veteranen van Gertjan Terlouw werden gepromoveerd 

tot eerste, mede ter ere van Gerard Weber die dit jaar zijn 70-ste verjaardag hoopt te vieren. Gerard 

blijft dit jaar ook trainer van de senioren en gezien de opkomst krijgt hij het nog druk dit jaar. 

  

Het eerste en tweede elftal wisten inmiddels hun eerste poulewedstrijden om de beker positief af te 

sluiten. Omdat het derde elftal te laat was voor de inschrijving spelen dit elftal uitsluitend 

competitie; het tweede in de reserve 5e klasse en het derde in de reserve 4e klasse. Wat dat betreft 

is de piramide bij excelsior precies omgekeerd: hoe hoger je speelt, hoe lager je elftalnummer. Het is 

nu de tijd voor het tweede en het derde elftal om te laten zien dat zij volgend seizoen recht hebben 

op een hoger elftalnummer. De verwachtingen zijn hoog, en worden tot op heden nog niet 

beschaamd, gezien het feit dat zowel het eerste als tweede momenteel bovenaan staat. 

  

De competitie voor zeventallen was ook afgelopen jaargang zeer succesvol. De vierde en vijfde 

editie, respectievelijk van september tot december en van januari tot mei, werden afgewerkt zonder 

incidenten, met uitzondering van de finale in mei. Want toen bleek de spanning toch te hoog en 

volgde een heus matpartijtje. Gelukkig kwamen de grote kinderen allemaal weer snel tot bedaren, 

maar een winnaar kon toen niet meer worden aangewezen, Dat was jammer voor sponsor Aad 

Veerman die zijn conference vlak voor het begin van de prijsuitreiking moest aanpassen. Helaas 

konden door allerlei redenen opnieuw de finales niet worden afgewerkt in het stadion, waardoor 

nogal wat spelersdromen in duigen viel. Ondersteuning bij de 7x7-avonden werd geleverd door 

allereerst John van Tilburg en de barbezetting Koos, Stien, en een enkele keer Riet en Ger. Vincent 

Wernke was degene is die steeds de standen en het programma heeft gepubliceerd en ook vaste 

scheidsrechters Bos Mahabier en Daniel Verbeek lieten zich op het veld (meestal) van hun beste kant 

zien. 

  

Verdere belangrijke gebeurtenissen in het seizoen zijn: 

-        de medewerkersavond in het spelershome van het stadion; 

-        de nieuwjaarsreceptie die bij de SBV werd gevierd; 

-        de organisatie van de champions league finale voor de F-jes in het stadion; 

-        diverse toernooien (Casino, Robeco, Econometristen studentenvereniging, etc.). 

  

Andere belangrijke krachten: 

-        Ron en Marianne, voor de redactie van de koerier; 



-        Roél voor de organisatie van de kleding en allerlei klussen; 

-        Hennie, voor het schilderwerk; 

-        Wim, voor de verbeteringen aan de accomodatie; 

-        Leen, voor zijn helpende hand; 

-        Jannie voor de was en de schoonmaak; 

-        Alle spelers voor de nette wijze waarop zij met de materialen omgingen. 

  

Door de inzet van allen zijn we opnieuw gezamenlijk in staat gebleken onze vereniging in nauwe 

samenwerking de goede richting in te sturen! 

  

  

J.A. van Ast (secretaris),  

24 oktober 2007 

 


