
 
Verslag secretaris seizoen 2021-2022  

In het seizoen 2021-2022 begon Excelsior met een nieuw uiterlijk. Ons logo is sinds de oprichting van 
Excelsior in 1902 een aantal keren op details aangepast. Aanvankelijk stond in het logo ‘R.V. & A.V. 
Excelsior’, verwijzend naar de officiële oprichtingsnaam ‘Rotterdamsche Voetbal en Athletiek Vereniging 
Excelsior’. In het seizoen 1984-1985 veranderde dit in ‘Sportclub Excelsior’ en na de formele splitsing 
tussen de profs en amateurs verscheen in 2002 het logo met de naam ‘S.B.V. Excelsior’, verwijzend naar 
‘Stichting Betaald Voetbal Excelsior’. Omdat er inmiddels onder de clubkleuren van Excelsior steeds meer 
organisaties vallen is besloten de eenheid van de hele club met een vernieuwd logo te benadrukken. In 
het vervolg gaan we uit van één Excelsior, met als naam Sportclub Excelsior en voor de professionele 
tak Excelsior Rotterdam. De verbinding zit in onze oprichtingsdatum: 1902. Alle andere onderdelen van 
de club voeren in het vervolg hetzelfde logo met daarnaast de naam van hun afdeling. 

Ook inhoudelijk vond na twee jaar van coronabeperkingen in het seizoen 2021-2022 een verandering 
plaats. Want eindelijk kon er weer onbezorgd worden gevoetbald. Net voor aanvang van het seizoen, op 
zaterdag 26 juni 2021 mochten we ons complex weer open stellen voor anderen dan onze eigen spelers. 
De Corona-beperkingen waren zodanig versoepeld dat alle ouders, broertjes, zusjes en andere fans weer 
van harte welkom waren op Woudestein; ook de kantine was weer open. Op deze dag was de vierde en 
laqatste ronde van de zogenaamde knvb-regiocup, een speciaal door de knvb ontwikkelde competitie, 
bedoeld om clubs tegen elkaar te laten spelen in plaats van uitsluitend tegen teams van de eigen 
vereniging. Tegelijk was deze eerste publieksdag ook de laatste dag van het Corona-seizoen 2020-2021. 
Helaas moesten in de herfst opnieuw coronabeperkingen worden doorgevoerd. Pas op zaterdag 29 
januari werd weer een “normaal”Knvb-programma gestart. Wel waren er nog restricties en waren er niet 
voor alle teams wedstrijden vastgesteld. De betreding van de kantine en kleedkamers was ook aan regels 
gebonden:  

• Het is verplicht om een coronatoegangsbewijs (CTB met QR-code) en identificatiebewijs 
(paspoort of rijbewijs) te laten zien (geldt bij sportaccommodaties vanaf 18 jaar); 

• Een mondkapje is verplicht, maar hoeft niet op als u zit (geldt vanaf 13 jaar); 

• Een vaste zitplaats is  in de kantine verplicht; 

• Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden. 

Naast de Knvb-competities vonden ook de interne jeugdcompetities en het 7×7-voetbal weer doorgang. 
Bij het 7×7-voetbal op de donderdagavond kon de kantine nog niet open, maar was er een afhaalloket 
beschikbaar. Laten we hopen dat we corona nu defnitief achter ons 

De opening van het seizoen vond plaats op woensdag 15 juli, toen een bijeenkomst van bestuur en 
trainers in de businessruimte in ons stadion werd gehouden. Voorzitter Cock van Zanten hield namens 
het bestuur een gloedvol betoog waarin hij de verwachtingen voor het seizoen 2021-2022 de revue liet 
passeren. De aanwezige trainers en coördinatoren hadden de ruimte om vragen te stellen en van 
gedachten te wisselen over het clubbeleid. Ook werd uitgebreid kennis gemaakt met de nieuwkomers in 
de technische staf 2021-2022. 

Een van de onderwerpen die aan bod kwam was de trainingskleding. Van de spelers in de selectieteams 

wordt verwacht dat zij de trainingskleding van de club aanschaffen. Voor andere spelers wordt het 

aanbevolen. De kleding kan worden aangeschaft via de website van  scexcelsior.voetbalstraat.nl. Op de 

aangegeven prijzen geldt een aftrek van 30% korting voor onze leden. Vooraf kan de kleding worden 

gepast in de kledingshop, de container die aan bij de ingang van het complex staat opgesteld.  

Opmerkelijk is dan wel dat we veel van de mooie spullen vervolgens onbeheerd aantreffen op de velden. 

Ook in een tijd van bezuinigingen blijkt continu een grote hoeveelheid persoonlijke spullen permanent in 

de krat met gevonden voorwerpen te belanden. De mand met schoenen en de mand met 



 
scheenbeschermers puilen al na drie weekenden uit. En de vele gevonden kledingstukken pasten ook al 

snel niet meer in een – grote – mand. Enorme hoeveelheden bidons worden op onze terreinen 

achtergelaten. De mooiste bewaren we gedurende enige tijd in de verwachting dat de eigenaar zijn 

bezitting weer komt ophalen. Doorgaans wachten we voor niets en worden de spullen afgevoerd naar 

een goed doel. 

Dan naar de sportieve hoogtepunten. De meeste teams presteerden in het algemeen naar verwachting,  

een team is zeker vermeldenswaardig. Want op 21 mei werden de jongens Sportclub Excelsior JO15-1 

kampioen in de Hoofdklasse. Trainers Bouziane Fissoune en Fred Romer en hun mannen hebben dat 

natuurlijk geweldig gedaan. Daartegenover staat dat het bestuur een pijnlijk besluit moest nemen door 

het terugtrekken van ons eerste elftal uit de vierde klasse. Dit elftal werd al enige tijd geplaagd door 

blessures. Maar daarnaast gaf een aantal spelers in deze fase van het seizoen prioriteit aan andere zaken 

dan voetballen. Als bestuur zijn wij in overleg met staf en spelers tot de conclusie gekomen dat we voor 

2022-2023 voorlopig geen eerste elftal meer gaan inschrijven. Wel vinden we het belangrijk dat leden van 

onze vereniging ook na hun 18e verjaardag bij ons kunnen blijven voetballen. Daarom is besloten ons 

voorlopig te richten op de onder 23 afdeling. 

Ook indirect waren er voor onze vereniging sportieve hoogtepunten te vieren. Meest spraakmakend 

is natuurlijk de ongelofelijke inhaalrace waarmee Excelsior Rotterdam 1 zich de eredivisie heeft 

ingespeeld. Wat een schitterend resultaat voor de club en in het bijzonder voor Marinus Dijkhuizen 

en zijn mannen! Ook mooi voor velen van onze leden die met de korting voor tickets die wordt 

aangeboden door onze betaalde grote broer, kunnen kijken naar de wedstrijden in het Van Donge 

en De Roo stadion. Zij kijken dan ook naar een fiks aantal spelers die op ons terrein in de 

jeugdopleiding speelden, zoals Nathan Tjoe-a-on, Joshua Eigenraam, Julian Baas, Raphael Eyongo en 

Serano Seymor. En ook elders in Rotterdam brak een topvoetballer door die ooit in onze interne 

jeugdcompetities speelde. Als kleine jongen in veel te grote kleren van Inter Milan zag je altijd de 

passie en inzet van Rainey Breinburg. Ooit werd hij met zijn team kampioen van de Excelsior 

Champions League, daarna kwam hij in de 0pleidingselftallen terecht. Toen hij 12 was, is hij 

overgestapt naar de opleiding van Feyenoord om zijn droom na te jagen. Daar is hij  via de Onder 18 

uitverkozen voor Oranje onder 17. 

Ook een hoogtepunt was dat na twee jaar afwezigheid het paastoernooi weer gehouden werd. 
Zondag 17 april ging  het van start met een aantal grote clubs. Twee dagen lang vormden de velden 
van Sportclub Excelsior en het stadion van Excelsior Rotterdam het toneel voor talenten onder de 15 
jaar. Dit keer kwamen er veel clubs uit Scandinavië, met onder andere: AIK Stockholm, FC 
Copenhagen, Aarhus GF en Maccabi Petach Tikva uit Israël. Irish FA vertegenwoordigt Ierland, 
Randburg uit Zuid-Afrika en er waren twee clubs van onze zuiderburen aanwezig, Club Brugge en 
KRC Genk. Van eigen bodem komen AZ Alkmaar, SC Heerenveen en uiteraard Excelsior Rotterdam 
meestrijden om de Orange Veins Cup en als meest spectaculaire deelnemer mogen wij Paris Saint-
Germain ontvangen. Hoewel velen ervan uitgingen dat zij de prijs wel even zouden komen ophalen, 
strandde dat team in de semi-finale. De eindstrijd was tussen Het Israëlische Maccabi Petach Tikva 
en FC Copenhagen. In een volwassen strijd, en na een voorsprong van Macchabi Tikva, won het 
laatste team uiteindelijk zodat de Denen van de beker uit handen van hun prominente landgenoot 
Jon Dahl Tomasson ontvingen. 

Ook de door onszelf georganiseerde tournooien konden weer doorgaan. Op 11 juni, bij de finales 

van onze interne jeugdcompetities in het stadion van Woudestein, werd Barcelona de kampioen bij 

de Excelsior Champions League. Het won in een lange tijd gelijk opgaande finale van het team van 

Juventus. Rainey Breinburg, overhandigde de winnaarsbokaal. En ook in de Excelsior Europa League 



 
en World Cup werden gouden bekers uitgedeeld. Italië won bij de allerkleinsten van Spanje, en Celtic 

overtuigde met een hele sterke wedstrijd  in de Europa League tegen KV Mechelen. 

Verder konden op donderdag 9 juni dan eindelijk weer eens de Excelsior 7×7 finales worden 

gespeeld. Het was ook de tijd om officieel afscheid te nemen van Koos Zwildens; de man die bijna 25 

jaar lang de positieve sfeer in de kantine bepaalde. Koos en zijn vrouw Tineke werden door het 

bestuur, in de persoon van voorzitter Cock van Zanten, in het zonnetje gezet en van een mooi 

cadeau van de club voorzien. Koos bedankte vervolgens het 7×7 van Excelsior waar hij altijd met 

zoveel plezier deel van uitmaakte. Dat ook speciaal een afvaardiging van de Excelsior Business Club 

was langs gekomen, maakte de avond voor Koos nog mooier. Daarna werden de 32 x 10 prijzen + 6 

bekers + 3 trofeeën uitgereikt. Real Barça, dat verder gaat onder de naam Maense, verdiende de 

Gertjan Terlouw Wisselbeker met een goed en sportief optreden in de finale. Zij wonnen van grote 

tegenstrever in de ranglijst van “all time greatest” Boca Senior. 

Naast hoogtepunten waren er ook dieptepunten. Zonder twijfel de grootste daarvan waren het 

overlijden van twee van de grootste steunpilaren uit Excelsiors recente verleden. Op zaterdag 21 mei 

is, na een kort ziekbed, ons lid van verdienste mevrouw Riet Beijer-Dirksen op 84 jarige leeftijd 

overleden. Riet is zo’n 25 jaar jeugdsecretaris geweest van onze vereniging. Met haar man Ab Beijer 

verrichte zij in deze periode lange tijd veel vrijwilligerswerk op de club, waarvoor zij ook werd geëerd 

als Lid van Verdienste. Na het overlijden van haar man heeft zij op ons verzoek ongeveer 20 jaar de 

gasten in onze bestuurskamer ontvangen. Riet was daarbij een baken van orde en gastvrijheid. Ze 

leefde altijd enorm mee met de club en bezocht tot enkele weken geleden trouw de 

thuiswedstrijden. Voorafgaand aan haar crematie op dinsdag 31 mei heeft zij nog een laatste groet 

gebracht aan de club die zij zo liefhad. Wij zijn als Excelsior aan Riet heel veel dank verschuldigd en 

leven mee met de nabestaanden van deze geweldige vrouw. 

Ook de op 83-jarige leeftijd overleden Aad Veerman is onze vereniging heel veel dank verschuldigd. 

Aad hielp Excelsior overal waar hij dat maar kon. Hij was tientallen jaren trainer, begeleider, 

organisator, ambassadeur en bovenal sponsor van Sportclub Excelsior. In de jaren 80 was Veerman 

bij SC Excelsior als trainer actief. Zijn trainingen waren sterk geïnspireerd door de box-sport”. Aad 

speelde ook nog een aantal jaren zelf mee in het negende seniorenelftal, met voormalige sterren als 

Henk Schouten en Gerard Weber. Tijdens en na zijn trainerschap heeft Aad onze club tientallen jaren 

met een fors bedrag gesteund. Het logo van zijn bedrijf Losa Automatics sierde ook lange tijd de SC 

Excelsior tenues en tassen. Aad was uniek in de manier waarop hij altijd probeerde het anderen naar 

de zin te maken. En hij was uniek in de bokssport. als Nederlands kampioen, als fan van voormalig 

Olympisch kampioen (1928) Bep Van Klaveren en als organisator van vele boksgala’s. 

Dan werd de club op vrijdag 22 oktober ook nog opgeschrikt door het bericht dat Koos Zwildens op weg 

op zijn brommer naar Excelsior een ernstig ongeluk had gekregen. Koos was uiteraard op weg naar de bar 

van Excelsior, maar dit keer bereikte hij de club niet. Door de wind sloeg een verkeersbord los en kwam 

tegen zijn hoofd. Koos kwam hard ten val met zijn brommer en had diverse breuken in zijn hoofd en vele 

kneuzingen opgelopen. Gelukkig mocht Koos een maand later weer naar huis en is hij langzamerhand 

weer verder opgeknapt. 

De organisatie van de club was dit seizoen redelijk stabiel. Naast de inzet van alle vrijwilligers in het 

vijfkoppige bestuur, de vijf technisch coördinatoren en drie betaalde locatiemedewerkers, waren er nog 

tal van vrijwilligers nodig om bijvoorbeeld de bar te bemensen, de was te doen, de materialen te 

verzorgen en de schoonmaak te doen. En ook de voetbalgerelateerde taken vragen om veel inzet, zoals 

scheidsrechters, vlaggers en teamouders.  



 
Vanwege alle drukke werkzaamheden had Damien Verschoor moeten besluiten zijn coördinatorschap bij 

de interne jeugdcompetities te beëindigen. Als opvolgster is Saida Mrimare als nieuwe coördinator 

gestart. Zij heeft ervaring met de organisatie van sportactiviteiten en assisteerde al bij onze Champions 

League. Saida is nu het aanspreekpunt voor alle zaken die spelen bij de Excelsior World Cup, Europa 

League en Champions League.  

In het kader van “Train de Trainer” is Anne Nurra vanaf het seizoen 2019-2021 in de rol van 

trainersbegeleider aan de slag gegaan bij de jeugdafdeling van Sportclub Excelsior. Vanwege het 

succes van “train de trainer” werd ook Djan Sipahi aangesteld als trainersbegeleider. Djan was al 

enige tijd trainer van jeugdelftallen van SC Excelsior, en deed diverse coördinatietaken. Hij heeft de 

afgelopen tijd een speciale opleiding doorlopen die door Rotterdam Sportsupport wordt 

georganiseerd. Helaas is Djan aan het einde van het seizoen met zijn voetballende zonen 

overgestapt naar een andere club. Er zijn trainers (m/v) begeleid met diverse hulpvragen over 

bijvoorbeeld een drukke groep, de motivatie van spelers, bijzonder gedrag, snel afgeleid zijn, 

ontwikkeling van spelers/groep etc. Maar ook voetbalinhoudelijke vragen over de speelwijze van 

Sportclub Excelsior, het aanbieden van aantrekkelijke oefenvormen op het niveau van de speler en 

de inhoud van een training kwamen aan bod. En alles onder het motto: 

Samen streven we ernaar om onze trainers vanuit plezier en enthousiasme training te laten geven 

waardoor ook de spelers zich met plezier, zelfvertrouwen, en gemotiveerd op eigen niveau in een 

veilig sportklimaat kunnen ontwikkelen en kunnen presteren.  

Dat dit streven belangrijk is wordt nog eens benadrukt door het gegeven dat dit seizoen ook het 

seizoen was van de algemene onrust over grensoverschrijdend gedrag. Het is daarom goed dat bij 

Sportclub Excelsior ook al geruime tijd een vertrouwenspersoon actief is. Het gaat hier om Hans 

Slager. De vertrouwenspersoon kan benaderd worden door spelers, ouders van spelers, leden, 

vrijwilligers, trainers en bestuurders. In de hoedanigheid van vertrouwenspersoon zet Hans zich in 

om samen met alle betrokkenen bij Sportclub Excelsior te zorgen voor een veilige en vertrouwde 

omgeving binnen de club. De vertrouwenspersoon neemt meldingen aan, informeert betrokkenen 

over mogelijke vervolgstappen, draagt zorg voor procesbegeleiding en heeft een adviesrol in de 

richting van de vereniging en het bestuur. Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er met de 

vertrouwenspersoon contact kan worden opgenomen zijn de navolgende: 

• Er is – in het algemeen – sprake van een handelswijze waardoor de veiligheid van personen 
binnen de club in gevaar komt; 

• Er is sprake van ongewenste gedragingen, waaronder (beschuldiging van) seksueel 
grensoverschrijdend gedrag; 

• Er is sprake van alcohol- en/of drugsmisbruik; 
• Er is sprake van diefstal of vernieling; 
• Er is sprake van geweld of bedreiging. 

Binnen Sportclub Excelsior gelden normen en waarden. Deze normen en waarden zijn op deze 

website beschreven. Daar wordt ook verwezen naar gedragsregels van NOC-NSF. Als deze normen 

en waarden niet in acht worden genomen en gedragsregels worden overtreden, dan kan het bestuur 

sancties toepassen.  

Een ander belangrijk onderwerp voor het bestuursbeleid was de communicatie. Juist door de 

aanwezigheid van zo veel communicatiemiddelen is het soms lastig om de juiste informatie op de 

goede plek te laten belanden. Centraal staat daarbij de website. Met de team-apps en met 



 
voetbal.nl kunnen vervolgens meer concrete afspraken worden gemaakt over de organisatie op 

teamniveau. Een actuele website is noodzakelijk om als club steeds dezelfde gegevens te kunnen 

beschikken. Belangrijk daarbij is dat de persoonlijke gegevens waarover de club beschikt, ook 

kloppen. Als bijvoorbeeld de adresgegevens zijn veranderd maar niet zijn doorgegeven komen de 

contributiefacturen niet meer aan. Een ander voorbeeld zijn de teampagina’s op de website. Deze 

worden up-to-date gemaakt, door de poules waarin gespeeld er digitaal aan te koppelen. Op de 

teampagina’s staan alle teamleden vermeld en worden door de knvb de programma, uitslagen en 

standen gepubliceerd. De teampagina’s zijn zo gekoppeld met de voetbal.nl gegevens, als die niet 

kloppen staan de spelers niet bij hun team vermeld. Zonder pasfoto kan er niet gespeeld worden.  

Ook de communicatielijnen zijn van belang. Problemen rond een team komen eerst bij de trainer, 

dan bij de coördinator en als ze echt niet kunnen worden opgelost bij het bestuur. In dit seizoen 

kwamen te veel individuele problemen bij het voltallige bestuur terecht waardoor er soms wel erg 

veel tijd in ging zitten. 

Dan naar alle acties die ons bestuurslid Joris de Caluwé ook dit seizoen weer heeft doorgevoerd en 

waarmee de club vooral in financieel opzicht erg geholpen is. Een van de acties was een samenwerking 

tussen de Excelsior Jeugdopleiding en Sportclub Excelsior, met als gezamenlijke doel geld in te zamelen 

om de trainings- en fysiofaciliteiten op het sportcomplex te verbeteren. Via een link kon worden 

gedoneerd aan de club. Daarnaast bestaat de traditionele Club van 100. De vereniging wordt zo elk jaar 

weer gesteund door een flink aantal mensen. Door 100 euro over te maken op NL38 INGB 0000048418, 

tnv Sportclub Excelsior ovv Club van 100, worden deze echte vrienden van de club vermeld op het bord 

en op de website. Traditioneel wordt ook dat op de zaterdagen 11 en 18 december weer oliebollen en / 

of appelbeignets verkocht werden die zijn geleverd door Salo van Schaik dé oliebollenbakker van Capelle 

Schenkel en omstreken. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan Sportclub Excelsior.  

Weer een andere actie betrof het werven van scheidsrechters. Deze behoren tot de meest kwetsbare 
personen in het voetbal. Steeds lastiger is het om mensen te vinden die deze ondankbare taak op zich 
willen nemen. De scheidsrechter is een essentieel onderdeel van voetbal en speelt een belangrijke rol op 
én buiten het veld. Daarom organiseerde Sportclub Excelsior in samenwerking met de Knvb en de 
Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging (RSV), een voor de deelnemers gratis cursus verenigings-
scheidsrechter veldvoetbal. In vier avonden in de kantine werd de deelnemer geleerd leiding te geven 
aan 22 spelers op het veld, het toepassen van de spelregels, het samenwerken met assistent-
scheidsrechters en nog veel meer. 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk werd ook weer een voetbalschool georganiseerd. Jongens en meisjes 

van 5 tot en met 12 jaar konden gedurende 10 zondagen tussen 26 september en 12 december 

deelnemen aan de Excelsior Voetbalschool onder leiding van gediplomeerde trainers van de 

jeugdopleiding van Excelsior. De Voetbalschool van Excelsior is voor alle kinderen die gek zijn van voetbal 

en willen werken aan hun skills. Onze Excelsior Voetbalschool trainingen vinden grotendeels plaats in het 

Van Donge & De Roo Stadion, het andere deel wordt gehouden op het terrein van de Sportclub Excelsior. 

Daarnaast waren er de 𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹혀𝗶𝗼𝗿 𝗩𝗼𝗲혁𝗯𝗮𝗹𝗱𝗮𝗴𝗲𝗻 in de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie. Dit keer 

vonden die plaats op maandag 18 oktober op het terrein van FC Binnenmaas en op woensdag 20 oktober 

en op woensdag 2 maart op het terrein van Sportclub Excelsior. Deze dagen zijn bedoeld voor jongens en 

meisjes van 6 tot en met 14 jaar en staan onder leiding van jeugdtrainers van Excelsior Rotterdam.  

Al met al weer een memorabel seizoen waarbij onze vrijwilligers en medewerkers keihard gewerkt 
hebben om alles te laten draaien. En daarin zijn ze weer met vlag en wimpel geslaagd: hartelijk dank 
daarvoor! 



 

Organisatie 

Sportclub Excelsior KNVB Club Relatiecode = BBDZ16M   

Team  Trainer / Leider   
     

SC 1 hoofdtrainer Richard Mank   

SC 1 trainer Jeroen Bosman   

SC 1 teammanager Sibren Bos   

SC 1 Fysiotherapeut. Rodny Smith   

SC 2 trainer n.n.b.   

O23-1 trainer Ali Riza Dinçan   

O23-1 trainer Vino Fernandes   

O23-1 Fysiotherapeut Rodny Smith   

JO19-1 trainer Patrick de Bruijne   

JO19-1 trainer Giulio Bruins   

JO19-1 teammanager Ron Plomp   

JO19-2 trainer Karl Hormann   

JO17-1 trainer Patrick van der Veen   

JO17-1 trainer Frandys Engelhardt   

JO17-1 teammanager Frank de Ruiter   

JO17-1 teammanager Jan Overloop   

JO17-2 trainer Ton Groeneweg   

JO17-2 teammanager Randy Essed   

JO16-1 trainer Ger Kattestaart   

JO16-2 trainer Richard Bennik   

JO16-2 trainer Wesley Bennik   

JO16-2 teammanager Gerdientje Schouten   

JO16-2 teammanager 
Loura Kröner-van 

Rappard 
  

JO15-1 trainer Bouziane Fissoune   

JO15-1 teammanager Anniek Vandoninck   

JO15-2 trainer Nilton Andrade   

JO15-2 teammanager Deirde Noten   

JO15-2 teammanager Angelique Hoffmann   

JO14-1 trainer Sudesh Chote   

JO14-1 trainer Maurus van Eijk   

JO14-1 teammanager Agnes Faber   

JO14-1 teammanager Pieter van Stijn   

JO14-2 trainer Armin Grgic   

JO14-2 trainer Sonny van Schaik   

JO14-2 teammanager Jaap Wassink   

JO14-2 teammanager Lars Hooning   



 
JO13-1 trainer Tim Mullens   

JO13-1 trainer Martijn van Haften   

JO13-1 teammanager Anja Kleingeld   

JO13-1 teammanager Marc van der Schroeff   

JO12-1 trainer Clifton Rimon   

JO12-1 trainer Jeffrey de Haan   

JO12-2 trainer Giulio Bruins   

JO12-2 trainer Greg Engelhardt   

JO12-3 trainer Djan Sipahi   

JO12-3 trainer Sirat Sipahi   

JO12-4 trainer Ebbe Boere   

JO12-4 trainer Leon Biesbroeck   

JO12-5 trainer Edwin Voorspuij   

MO12-2 trainer Raymond Haagsma   

JO11-1 trainer John Brussé   

JO11-1 trainer Elisio – – 

JO11-2 trainer Revelino Zijderveld Kara   

JO11-3 trainer Julius D Leon   

JO11-3 trainer Ijsbrand de Lange   

JO11-4 trainer Gorkem Cekic   

JO10-1 trainer Abdelaziz Gaga   

JO10-1 trainer L Amrins   

JO10-2 (JO9-1) trainer Renzo Garcia Bastidas   

JO10-2 (JO9-1) trainer Miguel Garcia Bastidas   

JO10-2 (JO9-1) trainer Ferry Maitimu   

JO10-3 trainer Sven Boon   

JO10-3 trainer Meino Boon   

JO10-4 trainer Robin van Leeuwen   

JO10-5 trainer Martijn Goudswaard   

JO10-6 trainer Michiel Schoenmaeckers   

JO10-6 trainer Felix Guepin   

JO10-7 trainer Marlon Soekari   

JO10-7 trainer Rynimo Rimon   

JO10-8 trainer Yusuf Bicaki   

JO10-8 trainer Yechentry Summerville   

JO8-1 trainer Fathi Otmani   

 

Meiden 
    

Dames Beloften / VR2 trainer Rob Storm   

Dames Beloften / VR2 trainer Anne Nurra   

MO17 trainer Lesly Maitimu   

MO17 trainer Mike van Katwijk   

MO16 trainer Rawi Rampadarathsing   



 
MO16 trainer José Enser   

MO14 trainer Angelmo Vyent   

MO13 trainer Sarah Eitjes   

MO13 trainer Bram Aanen   

MO12 trainer Niek van Ruijven   

MO11 trainer Dien Bouamer   

MO10 trainer Renee Blom   

 

Overige Staf 
    

CLUKS Trainer – Feroz Haider   

Train De Trainer – Anne Nurra   

Train De Trainer – Jeroen van Galen   

Keeperstrainer  Ab Schoonbeek   

Keeperstrainer  Thimo Schoonbeek   

Keeperstrainer  Jeroen Bosman   

Keeperstrainer  Bert Fieret   

 

fenwedstrijden 
    

Meiden Teams  H.J. van Houwelingen   

     

Coördinatoren:      

Middenbouw (O15-

O19) 
 Arthur Rasenberg   

Middenbouw (O13-

O14) 
 Patrick de Bruijne   

Onderbouw  Maurice Hugens   

Onderbouw  Meino Boon   

Interne Competitie  Saida Igalla   

Meiden  Leon van Zanten   

Meiden  Robert Jan Snijders   

Bestuur Cock van Zanten – voorzitter (06-12929497) 

Bestuur@Scexcelsior.Nl Joris de Caluwe – commerciële zaken (06-54643370) 

Website@Scexcelsior.Nl Jacko van Ast – secretaris (06-18031495) 

Penningmeester@Scexcelsior.Nl Pieter van Stijn – penningmeester (06-22901203) 
 Bas Endlich – aspirant bestuurslid (06-11336001) 

Medewerkers Herman Brinkman – locatiemanager 

Info@scexcelsior.nl Bronno Brons – locatiebeheerder 
 Leon van der Meer – locatiemedewerker 

Ondersteuning Gerard Ketel – Kantine, algemene ondersteuning 
 Roel Rigters – Algemeen onderhoud, ict 
 Bronno Brons – Interne jeugdcompetities 

Vertrouwenspersoon Hans Slager   

Train De Trainers Anne Nurra;   



 
Ontvangst Mevr. Riet Beijer   

 Mevr. Wil van Tilburg  

COMMISSIES:    

Commissie Sponsoring Joris de Caluwe   

 Hans Slager   

 Bas Endlich   

Commissie Kantine Bronno Brons   

 Gerard Ketel   

 Cock van Zanten   

Commissie Scheidsrechters    

 Bronno Brons   

 Cock van Zanten   

Commissie Familiedag Joris de Caluwe   

En Activiteiten Hans Slager   

 Bas Endlich   

Commissie Financiën Pieter van Stijn   

 Cock van Zanten   

 Henk Lavrijsen   

Commissie Gegevensbeheer/AVG Jacko van Ast   

 Bronno Brons   

Commissie 7×7 Jacko van Ast   

 Martin Borsboom   

 Jeroen van der Wal   

 John van Tilburg   

Commissie Interne    

Toernooien Herman Brinkman   

 Marco van Lochem   

 Joris de Caluwe   

 Cock van Zanten   

  



 
  

SBV Excelsior – 

Jeugdopleiding 

KNVB Club Relatiecode = FTRN05U 

Team  Trainer / Leider 

Hoofd Jeugdopleiding  Marco van Lochem 

Coördinator Onderbouw  Serge Bonte 

(12-11-10)   

O21 trainer/coach Marinus Barendregt 
 leider Sitesh Randjitsingh 

O18 Trainer/coach Jonathon Fairbairn 
 leider Aladin Ezzaki 
 Fysiotherapeut Robin Loomans 
 stagiare Kevin Jorna 

O17 Trainer/coach Pieter van der Tholen 
 leider/ass trainer Alkan Bilgi 
 Fysiotherapeut Mikey Langeveld 
 stagair Erik Prinsen 

O16 Trainer/coach Ronald vd Helm 
 Trainer/coach Luigi Bruins 
 leider Youness Laraj 
 Fysiotherapeut Dirk de Nie 
 stagair Floris Galenkamp 

O15 trainer/coach Patrick de Werk 
 leider Rene Hessel 
 verzorger Henk Willemen 

O14 trainer/coach Steven Karskens 
 trainer/coach Cyrille Wismans 

O13 trainer/coach Mathijs Kreugel 
 trainer/coach Bas Mulder 
 stagair Xandro Zwildens 

O12 tainer/coach Serge Bonte 
 assistent Kylian Kouwenberg 
 trainer/coach Sjoerd Bos 

O11 trainer/coach Mark Schreurs 

O10 trainer/coach Yassin el Bouyakoubi 

.   

Overige Staf   

Keeperstrainer  Nelson Konings 

Keeperstrainer  Ronald vd Helm 

Keeperstrainer  Bert Fieret 

Individuele Trainer  Roel de Nooijer 

Loop/Coordinatie  Noel Cabral 

Krachttrainer  Dick van Straalen 



 
Fysiotherapeut  Maurice Huber 

Mentaal Coach  Danielle vd Kleij 

Wedstrijden  Herman Brinkman 

Media  Carlo Teunissen 

Media  Vincent Wernke 

Scouting  Rene Hessel 

Voeding   

Medische Staf Dokter  Maarten en Barry 

Asst. Scheidsrechter  Gerard Apon 

.  

 


