
Jaarverslag secretaris 2013-2014 

Vanwege het promoveren van het eerste team naar de eredivisie kan het seizoen 2013-2014 

als een buitengewoon succesvol jaar voor de excelsiorfamilie worde beschouwd! Een 

geweldige prestatie voor onze club: regelmatig in de eredivisie spelen is de kroon op het werk 

van al diegenen die zo positief meewerken aan het goede gevoel dat onze club toenemend lijkt 

op te roepen. Ook de promotie naar de derde klasse van ons eerste amateurelftal is een mooie 

prestatie, zeker gezien de jonge leeftijd van de spelers die dit mogelijk hebben gemaakt. In elk 

geval kon trainer Mario Meijer dit seizoen twee keer promoveren via een nacompetitie. 

 

De overige senioren verliep het een stuk minder gunstig. Het zondag-eerste werd slechts 8e in 

de res. 5e klasse na een rumoerig seizoen; dit team zullen we niet meer terugzien. Veteranen 1 

werd 12e en laatste in de 1e klasse, en veteranen 2 werd 9ein de 3e klasse; voor hen is het te 

hopen dat de aanwas van nieuwe spelers inderdaad de verbetering gaat geven die wordt 

verwacht. 

 

Ook bij de hoogste jeugdelftallen zijn de resultaten niet om over naar huis te schrijven. De A1 

wist nog via de nacompetitie een kans op promotie naar de eredivisie af te dwingen; het werd 

7e in de 1e divisie. Helaas lukte het de RJO B1 ook niet om zich op het hoogste niveau van 

Nederland te handhaven; het team werd 13e en degradeerde na een tumultueuze 

beslissingswedstrijd tegen Groningen. De SC B1 bleef een verdienstelijke middenmotor in de 

3e divisie en werd 6e.  

 

De RJO C1 wist zich wel op het hoogste niveau te handhaven, het werd heel keurig 7e in de 

1e divisie; werkelijk een prachtig resultaat. De C2, ofwel ‘Onder 14’ wist met een 8e plaats in 

de ‘voorjaarspoule’ uit deze speciale ‘bvo-competitie’ ook een mooie plaats te veroveren. De 

SC C1 behaalde in de 3e klasse een 3e plaats en de SC C2 in de 4e klasse zelfs een 2e. In het 

algemeen dus mooie resultaten van onze C-junioren.  

 

Dit laatste geldt ook voor onze pupillen, zeker die van de hoogste teams. RJO D1 werd in de 

1e divisie 5e. Bepaald een mooi resultaat in deze zeer sterke afdeling, na Feyenoord, AZ, 

Ajax, ADO en voor o.a. Sparta. De RJO D2 eindigde in de hoofdklasse, ook een 

verdienstelijk niveau, op de 10e plaats. De andere elftallen waren middenmotor: SC D1 werd 

in de 1e klasse 6e en SC D3 in de 5e klasse 6e; of ze waren subtopper: SC D2 eindigde als 2e 

in de 4e klasse.  

 

De beste resultaten werden echter behaald door de hoogste E-teams: E1 werd kampioen in de 

hoofdklasse en E2 in de 1e klasse. Twee kampioenen bij onze E-selectie! Wat zou het mooi 

zijn als deze talenten de club en hun team blijven helpen door veel langer bij elkaar en bij 

Excelsior te blijven. En langs deze weg er ook in de hogere jeugdelftallen voor te zorgen dat 

serieus rekening wordt gehouden met onze club. Ook de eerstejaars E’s deden het 

verdienstelijk, de E3 werd in de 1e klasse 7e en de E4 in de 2e klasse 3e. Ook in de 2e klasse 

speelden de tweede jaars van de E5, zij werden 9e. De E6, E7 en E9 werden allemaal 7e, in 

respectievelijk de 5e , 6e en 8ste klasse; E8 werd verdienstelijk 3e in de 6e klasse, net zo 

verdienstelijk als onze twee hoogste F-teams F1 en F2, die eveneens 3e werden in 

respectievelijk de hoofdklasse en 2e klasse. 

 

Als we alle Knvb-competitie-resultaten dus op een rijtje zetten blijken we naast de twee 

promoties twee kampioenen te hebben bij de E en is er slechts een team roemloos laatste 

geworden: Veteranen 1. De rest heeft in grote lijnen voldaan aan de verwachtingen. 

 



Voor wat betreft onze interne competities moeten natuurlijk ook de kampioenen genoemd 

worden. In de finales van de World Cup was het team van Nederland uiteindelijk te sterk voor 

het in de competitie bijna even sterke Frankrijk, en bij de Champions League waren er twee 

poulewinnaars: Inter Milan en Fenerbache. En ook de 7x7 donderdagavondcompetitie voor 

30+ spelers had twee kampioenen. In januari won EFC nog de finales van de eredivisie tegen 

Cee Een, maar in juni was het uit de 1e divisie gepromoveerde team van Kein Geloel te sterk. 

Daarmee won het laatstgenoemde team de eerste Gertjan Terlouw wisselbeker. 

 

Dit brengt ons op de zwarte rand die het seizoen 2013-2014 omkleedt. De wisselbeker is 

genoemd naar ons op het moment van zijn overlijden langst (43 jaar) spelende lid. Gertjan 

Terlouw was behalve leider/speler/aanvoerder van Veteranen 2 en een 7x7-team ook sponsor 

en commissielid. Juist omdat hij slechts 53 jaar was, bracht zijn overlijden op 30 januari een 

grote schok teweeg. Dit twee dagen nadat vooral de oudere generatie al het droeve nieuws had 

moeten aanvaarden dat Rob Albers was overleden. Naast zijn rol als sponsor voor het betaalde 

deel SBV Excelsior was Rob gedurende vele jaren een betrokken lid van onze vereniging. Zo 

maakte hij zijn zoon Excelsiorlid op diens geboortedag. De grootste verdienste voor Excelsior 

was zijn bijdrage namens zijn bedrijf Akai voor het bestaan van het betaalde gedeelte van 

onze club.  

 

Maar dit was nog niet alles. Dit seizoen is op 21 juni ook ons Lid van Verdienste Cees 

Bloppoel overleden. Cees heeft in het verleden veel voor onze club betekend. Zo werkte hij 

hard mee aan de bouw van het clubgebouw en heeft hij gedurende 35 jaar de lotto/toto voor 

Excelsior georganiseerd. In 2011 werd Van Bloppoel nog gehuldigd voor het 50-jarig (!) 

lidmaatschap van onze vereniging. Eerder al, op maandag 16 december, is onze voormalige 

international Arie Vermeer op 91-jarige leeftijd overleden. De sympathieke Arie was een 

geweldig mens die gedurende zijn hele voetballeven met Excelsior verbonden was. Na zijn 

carrière in het eerste elftal was Arie Vermeer een tijdje elftalleider en speelde hij tot zijn 57e 

met de veteranen. En ook dit is nog niet alles want in juni kwam het bericht dat ook Henk 

Burggraaf was overleden; een voormalige speler van de hoogste elftallen die al meer dan 50 

jaar lid was van Excelsior. In die periode wist hij direct vanuit het eerste (toen nog 3e) 

amateurelftal zijn debuut in de professionele hoofdmacht te maken.   

 

Na alle overlijdensberichten dan toch ook een mooie positieve noot: Arie den Hertog (1931) 

is inmiddels zeventig jaar lid van Excelsior! Ter gelegenheid hiervan werd de oud-doelman 

van de Kralingers voorafgaand aan de wedstrijd tussen Excelsior en Almere City FC in het 

zonnetje gezet door voorzitter Cock van Zanten en oud Excelsior-voorzitter Jaap Bontenbal. 

Arie had zich in 1943 samen met zijn vriend, de latere sportjournalist en ‘Excelsior-watcher’ 

Dick van den Polder aangemeld als lid van onze vereniging. Ook Dick is afgelopen seizoen 

overleden. 

 

Maar terug naar de positieve geluiden, die zeker ook te horen waren. Zo kan de jaarlijkse 

familiedag weer als geslaagd worden beschouwd. Dit mede dankzij het organisatietalent van  

Arthur Raasenberg, Lex Keijser en Wim van Merkensteijn, ondersteund door het bestuur en 

met name Rien van Wijk. Laatstgenoemde was ook weer de vormgever van de “Kleine 

Clubactie”; inmiddels een onmisbare jaarlijkse bron van inkomsten. Verder werd ook weer 

het traditionele Kerstklaverjassen georganiseerd. Natuurlijk kan onze vereniging niet zonder 

sponsors. Dus zijn wij veel dank verschuldigd aan alle “Club van 50-leden”, bal-, bord-, en 

bannersponsors, lotenkopers, spelers in de vriendenloterij en alle anderen die ons op allerlei 

manieren steunen.  

 



Dan waren er nog de profdagen in de meivakantie, de talentendagen voor de scouting en de 

trainerstrip naar Hull City, allemaal georganiseerd door ons hoofd opleiding Marco van 

Lochem. Er werden diverse trainingen en clinics verzorgd in de wijken en bij onze 

partnerverenigingen. Dankzij Marco’s voortgeschreden inzichten heeft zich ook een 

voetbalschoenenrevolutie voltrokken. Voor het eerst sinds mensenheugenis is het in onze 

hoogste jeugdteams niet meer verboden met gekleurde schoenen rond te lopen. Wellicht heeft 

dit laatste een rol gespeeld bij de vervulling van een lang gekoesterde wens die in het seizoen 

2014-2015 wordt vervuld: het vrijstellen van ons hoofd opleiding van het trainen van een 

eigen elftal. Voor het trainen van de A1 kon daardoor de ervaren oud-eerste elftalspeler Rene 

van Eck als trainer worden aangetrokken. Verder werd afscheid genomen van Marinus 

Barendregt, die na zeven-en-een-half jaar als trainer van jeugdelftallen te hebben 

gefunctioneerd de kans heeft aangegrepen om in China als jeugdtrainer aan de slag te gaan. 

En kwam er na meer dan zes jaar een einde aan de samenwerking tussen Excelsior en Danny 

Mulder. Danny trainde  in de laatste jaren de B1 en liet ook eerder bij verschillende andere 

jeugdteams een grote inzet en diverse successen zien. Danny wist met de B de afgelopen jaren 

twee keer te promoveren naar het hoogste niveau en wist een keer degradatie te voorkomen.  

Ook in het bestuursondersteuning is een wijziging gekomen. Nadat eerst Rob de Hoog het 

bestuur is komen versterken, heeft ook Gerard Ketel besloten zich structureel als vrijwilliger 

te komen inzetten voor onze vereniging. 

 

Verder kregen alle jeugdtrainers een salora tablet, kreeg SC Excelsior haar eigen app, was er 

de twitterservice van John van Tilburg, behaalden de RJO C-spelers hun pupillen-

scheidsrechterspapieren via een versnelde cursus, was Koos Zwildens kantineheld bij Voetbal 

International, sponsorde Robin van Persie opnieuw onze jeugdafdeling, werd een landelijk 

bekend TV-spotje voor Calve opgenomen en trok de voorzitter vanwege zijn 65-jarig bestaan 

een heus Sparta-shirt aan (dat hem overigens op geen enkele manier paste). 

 

Als er komend seizoen weer net zoveel gebeurt als het afgelopen jaar belooft het weer een 

druk maar boeiend seizoen te worden.  

   
Jacko van Ast, Rotterdam 1 november 2014.



 

 
Standen en uitslagen WC 2013-2014 

•  

•  

  

  

NR Team GS WN GL VL PT VR TG   

1 Nederland 10 8 1 1 25 56 30 26 

2 Frankrijk 10 8 1 1 25 40 18 22 

3 Kroatië 10 6 1 3 19 39 33 6 

4 Zuid-Afrika 10 5 1 4 16 36 43 -7 

5 Finland 10 4 2 4 14 49 40 9 

6 Spanje 10 2 1 7 7 29 43 -14 

7 Mexico 10 1 4 5 7 25 42 -17 

8 Argentinië 10 0 2 8 2 32 57 -25 

 
Standen en uitslagen CL 2013-2014 

•  

•  

  

  

    POULE A                                   

                    

NR Team GS WN GL VL PT  VR TG   

1 Shaktar D.      10 8 1 1 25 53 20 33 

2 Fenerbache 10 7 2 1 23 27 10 17 

3 Panathinaikos 10 5 0 5 15 30 24 6 

4 Schalke 10 4 2 4 14 26 35 -9 

5 Excelsior R. 10 3 2 5 11 19 32 -13 

6 M. United 10 0 0 10 0 12 46 -34 
 

 

  

     Poule B                           

                    

NR Team GS WN GL VL PT  VR TG   

1 Inter Milaan.  10 8 1 1 25 60 15 45 

2 Anderlecht 10 6 2 2 20 31 23 8 

3 Celtic 10 3 3 4 12 25 29 -4 

4 B. Dortmund 10 3 3 4 12 23 32 -9 

5 Porto 10 4 0 6 12 12 22 -10 

6 Manchester City 10 1 1 8 4 14 44 -30 
  

         

 

         

Uiteindelijk zijn er afgelopen zaterdag 3 teams als winnaar van onze prachtige World Cup en Cahmpions League uit de bus gekomen. Bij de 

Champions League waren de winnaars Inter Milaan en Fenerbache en bij de World Cup werd dit Nederland.  Wij danken alle ouders en begeleiders 

voor hun support het afgelopen seizoen en hopen u volgend seizoen weer vaak te mogen begroeten bij onze allerkleinste voetballers.  

http://www.scexcelsior.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scexcelsior&link=bbd915c84b9ed9c1582b172c231e382e4f8394ef
http://www.scexcelsior.nl/index.php/wc-12-13/standen-world-cup?task=article.edit&a_id=726&return=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5zY2V4Y2Vsc2lvci5ubCUyRmluZGV4LnBocCUyRndjLTEyLTEzJTJGc3RhbmRlbi13b3JsZC1jdXA=
http://www.scexcelsior.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scexcelsior&link=ed83bc084640552673349582ac5c47a804d1a4b9
http://www.scexcelsior.nl/index.php/cl-12-13/standen-champions-league?task=article.edit&a_id=725&return=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5zY2V4Y2Vsc2lvci5ubCUyRmluZGV4LnBocCUyRmNsLTEyLTEzJTJGc3RhbmRlbi1jaGFtcGlvbnMtbGVhZ3Vl


Organisatie 

•  

Algemeen telefoonnummer:010-4120516 

e-mail: info@scexcelsiorjeugd.nl of info@scexcelsior.nl 

website: www.scexcelsior.nl 

twitter:@scexcelsior  

  

Het afmelden van trainingen en wedstrijden gaat via de leider/trainer en slechts bij nood via de mail: info@scexcelsiorjeugd.nl   

. 

Technische staf 

  

 

Hoofd Opleiding: ...............................................Technisch coordinator onderbouw (DEF): 

Marco van Lochem ...........................................Gerard van Helden 

info@scexcelsior.nl ....................................................uitsluitend tussen 17.30 en 21.30 uur: 06-20011459 

Heeft u vragen over verzorging dan kunt u maandag t/m donderdag bellen tussen 16.00 en 19.00 naar 010-4120516.  

Team Trainer Telefoon nr.: Leider Telefoon nr.: 

SENIOREN     

Zaterdag 1 Mario Meijer   Mark Bresser   

Zondag 1  
Colin Boogaard 

  

  Erwin Visser   

VE1 ,, ,,  Patrick de Bruijne 06-14386349 

VE2 ,, ,, 
 

Bas Endlich 06-11336001 

     

RJO FE 

EXCELSIOR 

    

A1 Marco 

van Lochem 

06-51269122 
Leen Kanters  

B1 Danny Mulder 06-55531906 
Sjaak Geeve  

C1 Brasco Tuvaljevic 06-22900053 Ed Breinburg    

C2 Robert Ruisaard  Dhr Meijer  

D1 Patrick de Werk 06-12952578 Dhr Sanches 

fernandes 

 

D2 Jurgen Deekman   Ronald van der 

Gaauw  

06-14480986 

     

     

SC EXCELSIOR     

B1 Ronald  

v/d Helm 

 Marcel van Gils   

C 1 Henk vd Graaff  06-13371900   

C2 Andre 

van Genderen 

 06-14614548 dhr Yanmaz 06-24664970 

D1 Fred de groot   dhr Haddouty   

D2 Wim van 

Merkensteijn 

    

http://www.scexcelsior.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scexcelsior&link=fadf2e81cbcf3e1a5fb6fe701fc14e37100e2d6a
mailto:info@scexcelsiorjeugd.nl
mailto:info@scexcelsior.nl
mailto:info@scexcelsiorjeugd.nl
mailto:info@scexcelsior.nl


D3 Amer Grgic 06-40256719 
Dhr Grgic  

E1 Harold vd Ent 

Ronald vd Wende 

    

E2 Harold vd Ent 

Ronald 

vd Wende 

  
  

E3/E4 Angelmo Vayent 

  

  Rick Middendorp 06-46611626 

  

E3/E4 Fabio Iori   Rick Middendorp 06-46611626 

E5     Fons van 

Grinsven 

Dhr vd Meulen 

  

06-30502569 

06-41461496 

E6   Dhr Hylearides 06-44768086 

E7   Dhr Penning 06-10169565 

E8 Patrick 

de Bruijne 

 Patrick de Bruijne 06-14386349 

E9 Amine el Hamouti 

  

  Dhr vd Stap 

Dhr van Dijk 

06-51152733 

06-43092806 

F1 Nino vd Beemt 

Yoel da Veiga 

  
Dhr Rasenberg   

F2 Valerie de groot 06-29121245 
  

     

     

CHAMPIONS LEAGUE    

     

Shaktar Donetsk     

Panathinaikos 
 06-28336063 Dhr Weller  

Manchester United 
  Dhr Kallah  

Excelsior    Dhr Toorenvliet 

Dhr Overbeeke 

 

FC Dortmund   
 Dhr Hoffmann 

Dhr Vlaminck 

 

FC Porto   Dhr Kharasjitsing  

Inter Milaan      

Celtic   Dhr Heeger  

Schalke'04    Dhr Erkelens 

Dhr de Vlugt 

 

Anderlecht 
  Dhr vd Loo  

Fenerbache 
  Dhr Coomans  

Manchester City   Dhr Weijsenbeek  

     

WORLD CUP     

     

Argentinië 
    

Croatie 
    

Finland     

Zuid Afrika     

Frankrijk     

Nederland     



Spanje 
    

Mexico     

     

Keepers trainers:     

 Ronald van der 

Helm 

   

 Louis Meijer 06-22422770   

 Marcel van Gils 06-15669638   

     

  

 

Bestuur 

Voorzitter/penningmeester: 

C.M. van Zanten (010-2020121) 

  

Algemeen secretaris: 

J.A. van Ast, excelsior7x7@hotmail.com (06-18031495) 

  

mailto:excelsior7x7@hotmail.com


Commerciële Zaken en accommodatie: 

M.C. Fok (010-4140018) 

  

Wedstrijdsecretaris senioren/7x7 en kleding, was en materialen: 

J. van Tilburg info@scexcelsior.nl  

  

Wedstrijdsecretaris jeugd: 

H. Brinkman h-b.brinkman@hetnet.nl (uitsluitend tussen 18.30 en 21.30 uur: 06-2049 0316) 

  

mailto:info@scexcelsiorjeugd.nl
mailto:h-b.brinkman@hetnet.nl


Vice-penningmeester en ledenadministratie: 

Mevr. D. van Zanten dickycockvanzanten@hetnet.nl (010-2020121) 

  

Ondersteuning jeugd: 

R. van Wijk 

  

Het bestuur vergadert op maandagavonden vanaf 20.00 uur 

Ereleden 

De heer J. Bontenbal 

  

Leden van verdienste: 

Mevr. M.L.A. Beijer-Dirksen 

De heer C. v. Bloppoel 

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 

  

Vrijwilliger van het jaar 

2011-1012: Arthur Rasenberg 

2010-2011: Wim van Merkensteijn 

2009-2010: John van Tilburg 

  

Website 

J.A. van Ast (eindredactie) 

H. Brinkman (redactie) 

J.C. van Tilburg (redactie) 

mailto:dickycockvanzanten@hetnet.nl

