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Het had een mooi voetbaljaar 

moeten worden. Een terugkeer 

naar de eredivisie was het doel 

en de SV had mooie plannen 

ontwikkeld voor het 25-jarig 

jubileum, daar kan een streep 

doorheen. Persoonlijk had ik 

vertrouwen in promotie via 

de play-offs, ondanks het 

tegenvallende seizoen. Het 

jubileum van de SV wordt 

volgend jaar gevierd, dan bestaan 

we namelijk 26 jaar! 

We kunnen terugkijken op een 

aantal geslaagde evenementen, 

zoals de forumavonden, het 

kerstdiner en de voetbalquiz. 

Naar aanleiding van de laatste 

forumavond op 19 februari zijn 

drie projectgroepen opgericht, 

te weten: communicatie, beleving 

en verenigingen. Hierin hebben 

een aantal fans en medewerkers 

van de SBV plaatsgenomen. Doel 

is om te bespreken welke zaken 

verbeterd kunnen worden en 

gezamenlijk oplossingen hiervoor 

te bedenken. 

Dit magazine verschijnt deze keer 

alleen in digitale vorm. Drukken 

was geen optie voor de uitgever, 

omdat er geen adverteerders te 

vinden waren om de kosten te 

dekken. Wij bedanken ZPRESS 

dat zij alsnog de handen uit de 

mouwen hebben gestoken voor 

ons.

Niemand weet wanneer de 

poorten van Woudestein weer 

voor ons geopend zullen worden, 

zelfs Albert Verlinde en Maurice 

de Hond niet… Een onzekere 

basis voor de toekomst. Samen 

genieten van onze rood-zwarten, 

wanneer mag het weer? De 

inkomsten van de club drogen 

langzaam op, de periode vanaf 

1 juli zal cruciaal zijn. Wij 

kunnen de club daarin 

helpen door een 

seizoenkaart aan 

te schaffen, 

ondanks de 

onzekerheid 

over het 

nieuwe 

seizoen. We moeten elkaar er 

doorheen slepen. Blijf de club 

steunen, blijf de SV steunen, 

verleng je lidmaatschap, schaf 

die seizoenkaart aan!

Theo Melgert

Voorzitter SV Pro Excelsior

Vrijdagochtend 6 maart, de dag van de thuiswedstrijd tegen MVV, kreeg ik een telefoontje van 
teammanager Dennis van der Neut. De club had bericht ontvangen van de KNVB dat de spelers 
in verband met het coronavirus na afloop van de wedstrijd niet in het supportershome mochten 
verschijnen, en dat de uitreiking van de man of the match-beker dus op het veld moest 
plaatsvinden… Dit was de eerste maatregel waarmee ik geconfronteerd werd, het vervolg is bij 
iedereen bekend. We snakken naar wat meer vrijheid na wekenlange lockdown, alle virologen 
in Nederland verkondigen hun mening in de media en zelfs Albert Verlinde en Maurice de Hond 
menen dat zij deskundigen zijn op dat gebied.

VAN DE VOORZITTER

VAN DE VOORZITTER
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De vreugde na een doelpunt, het gemopper op een 
blunderende verdediging. Een spektakelstuk tegen 
FC Den Bosch, een vernedering op bezoek bij Telstar. De 
stiekeme hoop op promotie, al bakt de ploeg er weinig van.

BESTE EXCELSIORSUPPORTER,

#SAMENSTERK

Het biertje met je vrienden. Je 

wekelijkse uitlaatklep. Even alle 

zorgen vergeten. Het kan nu niet 

meer. We zijn ons vrijdagavondje 

in het stadion voorlopig kwijt.

Maar eens zal het coronavirus zijn 

overwonnen. En mogen we terug 

naar ons terrein, naar ons stadi-

on. Laten we ervoor zorgen dat we 

dit dan ook kunnen. Strijd juist nú 

mee voor rood en zwart.

Ook Excelsior wordt hard geraakt 

door de coronacrisis. Supporters 

maken zich zorgen. Kan de club 

dit overleven? Laten we er met 

z’n allen voor zorgen dat er maar 

één antwoord bestaat op die 

vraag.

Laten we voor de club onze krach-

ten geven. Zeker nu. Juist nu.

Alle kleine beetjes helpen. Want 

als we dit allemaal doen, is veel 

kleins ineens iets heel groots.

Daarom verzoeken we iedereen 

geen compensatie te vragen voor 

de gemiste wedstrijden. En als je 

de mogelijkheid hebt, roepen we 

eenieder op om je seizoenkaart nu 

al te verlengen. Juist nu het veld 

leeg blijft, help je de club daar het 

meest mee.

Blijf jij ook strijden voor rood en 

zwart, zodat rood en zwart kan 

blijven strijden voor jou?

Dankjewel.

Supportersvereniging Pro Excelsior

Mannenhoek

Young Boys Kralingen

Kralingen Fanatics

Watergeuzen

De vijf wijze mannen

Rob Albers Middenlijn Groep
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INTERVIEW FERRY DE HAAN

DE HAAN: ‘WE GAAN
DEZE CRISIS MET Z’N
ALLEN OVERWINNEN’

Begin mei werd alles weer 

iets normaler op Woudestein. 

De groepstrainingen worden 

langzaamaan hervat, al zijn duels 

en partijen nog niet mogelijk. 

De spelers trainen voorlopig 

op anderhalve meter afstand in 

groepjes van zes.

Het is vooral bezigheidstherapie, 

want veel uitzicht is er niet. De 

eerste divisie wordt niet voor 

september hervat, en zelfs als 

het seizoen dan begint is het 

de vraag of publiek welkom is. 

Intussen groeit de bezorgdheid 

onder supporters. Hoe lang kan 

Excelsior dit volhouden?

SV Pro Excelsior sprak met 

De Haan over de gevolgen van 

de coronacrisis. Over wat er de 

afgelopen weken is gebeurd in 

Kralingen, en wat nog staat te 

gebeuren. Hoe het zit met de 

stadionplannen, maar ook hoe 

de spelers ermee omgaan. We 

Lang hoeft Ferry de Haan 
niet na te denken. „Jawel”, 
antwoordt de algemeen 
directeur op de vraag of 
Excelsior de coronacrisis 
kan overleven. Daarna, iets 
genuanceerder: „Dat zal wel 
heel lastig worden”.

blikten ook terug op een sportief 

bewogen seizoen. „Als deze crisis 

voorbij is, moet Excelsior er weer 

staan zoals we begin dit seizoen 

voor ogen hadden.”

VERLENGEN SEIZOENKAART

De komende twee maanden komt 

het „al dan niet met hangen en 

wurgen” wel goed, verwacht De 

Haan. Maar dan, in juli, begint 

in financieel opzicht het nieuwe 

seizoen en lopen de contracten 

en vaste lasten door. Normaal 

gesproken verlengen supporters 

op hetzelfde moment massaal 

hun seizoenkaart en vallen bij 

sponsors de facturen op de 

deurmat. Het aantal opgezegde 

sponsorcontracten valt tot nu toe 

– gelukkig – mee.

Maar hoeveel fans schaffen 

een seizoenkaart aan zolang 

niet duidelijk is wanneer de 

stadionpoorten weer opengaan? 

En kan je als club „gewoon 

blind een factuurtje” sturen 

aan sponsoren die ook worden 

getroffen door de coronacrisis? 
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De Haan: „Het is niet zo dat wij 

nog ergens op de spaarrekening 

2,5 miljoen hebben staan om dit 

even te kunnen ondervangen”. En 

met Excelsior veel andere clubs. 

Zonder noodpakket dreigt een 

collectief probleem.

Verschillende supporters hebben 

al aangegeven Excelsior te willen 

helpen en willen weten hoe zij dit 

kunnen doen. „Door massaal zelf 

je seizoenkaart te verlengen, maar 

ook door anderen te bewegen om 

een seizoenkaart te nemen”, legt 

De Haan uit. „Als je verlengt, deel 

dat op sociale media. Dan weten 

anderen ook dat ze wat kunnen 

doen. Zeker het uitdragen van 

Excelsior is meer dan welkom.”

GEEN TRAINING

De spelers kunnen na anderhalve 

maand eindelijk weer een bal 

aanraken op Woudestein. „Daar 

is iedereen ook wel aan toe”, 

zegt De Haan. De afgelopen 

weken trainden ze voornamelijk 

thuis, in april kregen ze enkele 

weken vrijaf. „Maar je kan niet 

van vakantie spreken als je niet 

eens ergens een kopje koffie kan 

drinken.” De spelers verveelden 

zich al snel, een groepje bood 

daarom aan om met supporters 

te bellen.

Vooralsnog zullen we een groot 

deel van de selectie volgend 

seizoen terugzien, want vijftien 

spelers hebben een doorlopend 

contract. Dat is weleens anders 

geweest. Het is dan ook niet 

vreemd dat De Haan het begin 

vorig seizoen „goed voor elkaar” 

dacht te hebben. Cynisch 

genoeg zorgt dit nu juist voor 

onzekerheid. „Je kan niet bepalen 

wat je budget gaat worden en 

daardoor ben je redelijk beperkt 

in je handelingen.” Dat neemt niet 

weg dat er wat gaat gebeuren op 

de transfermarkt. „We hebben 

maar één middenvelder.”

Op kantoor – waar op dit moment 

geen gedwongen ontslagen 

worden verwacht – wordt intussen 

voorzichtig vooruitgekeken. 

Dat klinkt misschien gek, 

erkent De Haan, maar er is 

ook een wereld ná corona. De 

vergevorderde gesprekken 

over de stadionplannen gaan 

bijvoorbeeld door. „Dat is die 

stip verder op de horizon waar 

we juist naartoe moeten gaan in 

deze donkere en moeilijke tijd.” 

Er zal hooguit sprake zijn van 

uitstel, nu de kosten die hiermee 

samenhangen naar achteren 

worden geschoven.

SPECTACULAIR SEIZOEN

De voortijdige beëindiging 

van het seizoen betekent ook 

dat Excelsior eerstedivisionist 

blijft – al was de kans groot dat 

dit ook zonder het coronavirus 

het geval zou zijn. „We moeten 

vooral kritisch naar onszelf kijken. 

We hebben het sportief gezien 

gewoon niet goed gedaan”, aldus 

De Haan. „Het was vooral een 

spectaculair seizoen”, wijst hij op 

de vele doelpunten. „Dat ligt echt 

niet aan de keeper en de laatste 

vier. Dat heeft gewoon met het 

hele elftal te maken.”

In de winterstop stond Excelsior 

drie punten achter op een 

promotieplek. Een maand later 

was de hoop op directe promotie 

vervlogen, met het ontslag van 

Ricardo Moniz als dieptepunt. 

Onder Marinus Dijkhuizen 

krabbelde de ploeg langzaamaan 

weer op, zag ook De Haan. „Het 

bleef gedurende een wedstrijd 

wat korter op elkaar staan. Dan 

kunnen individuele kwaliteiten 

die wij zeker voorin hebben 

weleens doorslaggevend zijn.”

Natuurlijk baalt De Haan dat een 

mogelijke ontsnapping via de 

play-offs uitblijft. „Daarin weet 

je het nooit. Laat voorop staan 

dat we die eerst nog maar hadden 

moeten zien te halen. Maar goed, 

er was wel een kans. En als er een 

kans is en je kan hem niet pakken, 

dan is dat wel vervelend.”

De situatie van Excelsior valt in 

het niet bij die van SC Cambuur 

en De Graafschap, die een zeker 

zijnde promotie werd afgenomen. 

De twee clubs willen nu via de 

rechter alsnog eredivisievoetbal 

afdwingen. „Ik begrijp de emotie 

meer dan goed”, zegt De Haan. „Ik 

had ook op mijn achterste benen 

gestaan.”

De Haan gunt Cambuur en 

Graafschap heus promotie, zolang 

daar maar twee degradanten 



SUPPORTERSBLAD PRO EXCELSIOR   |   2019-2020 7

INTERVIEW FERRY DE HAAN

voor in de plaats komen – wat 

Excelsior het liefst direct had zien 

gebeuren. „Wij zijn absoluut voor 

promotie en degradatie, maar 

tegen inkrimping van de Keuken 

Kampioen Divisie.” Houd je eigen 

competitie zo aantrekkelijk 

mogelijk, is het devies van De 

Haan. „Met twintig clubs en 

play-offs blijft het hele seizoen 

spannend.”

ANDERHALVE METER

Of de samenstelling van eerste 

divisie nu verandert of niet, 

anders is het volgend seizoen 

zeker. Bij Excelsior wordt al 

gekeken hoe invulling kan worden 

gegeven aan de „uitdaging” die 

de ‘anderhalvemetersamenleving’ 

met zich meebrengt. In de eerste 

plannen wordt uitgegaan van 

een stadion waarin nog maar 

1.500 supporters kunnen worden 

verwelkomd.

Maar hoe kunnen deze supporters 

op afstand in en uit het stadion 

gaan? En hoe kunnen zij veilig 

een biertje halen tijdens de 

wedstrijd? Mag een gezin wel of 

niet naast elkaar zitten? Wegen 

de kosten hiervoor wel op tegen 

de baten? Wil iedereen überhaupt 

nog naar het stadion komen? 

Voetbal in ‘het nieuwe normaal’ 

roept vooralsnog meer vragen dan 

antwoorden op.

De Haan had dolgraag meer 

duidelijkheid willen verschaffen. 

Of er bijvoorbeeld een 

seizoenkaart kan komen die 

pas ingaat als weer met publiek 

mag worden gespeeld. En of 

FOX Sports tot die tijd alle 

eerstedivisiewedstrijden van 

begin tot eind live uitzendt, en 

niet in een schakelkanaal. Alle 

„goede voorzetten” ten spijt, kan 

weinig concreet worden zolang de 

onzekerheid aanhoudt.

„We moeten geduld hebben. We 

moeten afwachten”, verzucht De 

Haan. „En daar word je weleens 

heel moe van.” Toch blijft hij 

optimistisch. „We willen steunen 

op onze vaste supporters. We 

gaan deze crisis met z’n allen 

overwinnen. Want hij gaat voorbij, 

dat is een ding wat zeker is.”
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VIEW FROM ENGLAND

De beslissing van de KNVB om 

de competitie te stoppen en het 

niet doorvoeren van promotie en 

degradatie heeft veel aandacht 

gekregen in de Britse media. 

Volgens hen was het de eerste 

competitie die in Europa werd 

stilgelegd, ze zijn gemakshalve 

vergeten dat België dit al eerder 

had gedaan.

Radiozender BBC 5 had een 

item over deze beslissing en 

in de uitzending kwam een 

journalist van De Telegraaf aan 

het woord. Hij vertelde over het 

stopzetten van de competitie 

dat de burgemeesters een 

belangrijke rol hebben gespeeld 

in het besluit en dat zij sowieso 

tot 1 september geen grote 

evenementen in hun stad willen. 

Daarna vertelde hij over de 

stemming/peiling en de klucht 

die daaraan voorafging. Daarna 

Eerst het meest belangrijke. Ik hoop dat iedereen met een rood-
zwart hart gezond is en dat geldt ook voor de spelers, staf en hun 
families. In Engeland zijn er op het moment van schrijven meer 
dan 21.000 mensen gestorven door het virus. Ook hier geldt een 
lockdown en 1,5 meter afstand. Thuiswerken is verplicht (indien 
mogelijk) en hierdoor is het aantal biertjes dat ik dagelijks nuttig 
aardig gestegen ten opzichte van de tijd voor de crisis.
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kwam SC Cambuur-trainer 

Henk de Jong aan het woord. 

Twee dagen na het besluit van 

de KNVB was hij nog steeds 

boos. Hij vroeg aan het einde 

van het interview of zijn Engels 

goed te verstaan was. Ik moet 

toegeven dat hij net als de 

meeste Nederlanders de taal 

goed beheerst. Henk hield een 

vurig pleidooi voor het toch 

laten promoveren van Cambuur 

en zijn oude club De Graafschap. 

Volgens hem benadeelt de KNVB 

de kleine clubs en denkt het 

alleen aan de top-vijf van de 

eredivisie. 

Wat als Excelsior bovenaan had 

gestaan in de KKD? Dan hadden 

wij nu in zak en as gezeten. 

Nu rest niets anders dan de 

focus op het nieuwe seizoen te 

richten. Het grootste gedeelte 

van de selectie blijft onder 

contract. Maar wanneer start de 

nieuwe competitie, kan er voluit 

getraind worden, wordt er wel/

geen publiek bij de wedstrijden 

toe gelaten… Op dit moment 

weet niemand het.

De laatste wedstijd van Leicester 

City was op maandag 9 maart, 

een 4-0 overwinning thuis 

tegen Aston Vile. De FA is 

bezig met het optuigen van 

Project Restart om de Premier 

League te herstarten. Spelers 

krijgen individuele training 

bij hun club en het plan is op 

18 mei de volledige training te 

hervatten, de eerste wedstrijd 

staat voor 8 juni gepland. De 

wedstrijden worden zonder 

publiek gespeeld en worden 

op het open net uitgezonden. 

Echter voorzie ik problemen, 

fans zullen toch naar het 

stadion gaan ondanks dat ze 

niet naar binnen mogen. De 

televisiegelden zijn door de 

diverse zenders al overgemaakt 

aan de FA, die heeft het geld 

ook voor het grootste gedeelte 

overgemaakt aan de clubs in 

de Premier League om de crisis 

door te komen. Dus het lijkt 

erop dat geld de reden is om de 

competitie kosten wat het kost 

af te maken.

Stay well, stay safe! Fight and 

win!

Tekst: Stewart Henry
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Bij het schrijven van deze column 

zijn we in Nederland in de zevende 

week van de intelligente lockdown 

beland en is recent de beslissing 

gevallen om de competitie van 

2019- 2020 voortijdig te beëin-

digen. Zeker geen eenvoudige be-

slissing voor clubs en KNVB, maar 

de procedure waarmee het besluit 

is genomen kan zo de theaters in 

als die straks weer open mogen. 

Zoals voor iedere cabaretier geldt: 

je moet ervan houden, maar dit is 

voor velen toch wel een lachertje 

van de bovenste plank.

Voor Excelsior heeft de uitspraak 

minder grote gevolgen dan de 

collega’s uit Leeuwarden of Doe-

tinchem. Natuurlijk zouden we de 

nacompetitie hebben gehaald en 

daarmee alsnog een kans op pro-

motie, maar erg reëel was die kans 

niet. Dit seizoen leek de boeken in 

te gaan als een middelmatig jaar, 

waarin wederom van trainer werd 

gewisseld en de prestaties op het 

veld niet hoogstaand. Een tussen-

jaar, op weg naar betere tijden. 

De coronacrisis heeft dit beeld 

echter sterk veranderd. Meer dan 

ooit zal Excelsior een bovenma-

tige prestatie moeten leveren, al 

wordt die strijd niet op het veld 

gestreden. De gemiste inkomsten, 

hoge kosten en onzekerheid over 

de toekomst vraagt om een uiter-

ste inspanning van eenieder die de 

club een warm hart toedraagt. Het 

bestuur staat voor de uitdaging om 

de club financieel overeind te hou-

den, spelers en begeleiding moe-

ten zorgen fit te blijven. Sponsoren 

zullen zich in eerste instantie rich-

ten op hun eigen bedrijfsvoering, 

maar zullen bij de start van het 

nieuwe seizoen hopelijk weer van 

de partij zijn. En dan de fans, hoe 

komen die door deze lastige tijd? 

Natuurlijk geldt voor iedereen dat 

de gezondheid bovenaan staat, 

zowel lichamelijk als geestelijk. 

Vervolgens is de onzekerheid over 

inkomen en werk voor velen een 

zorg. Ver daarna komt pas weer 

het voetbal. Zeker in deze tijd niet 

meer dan een bijzaak. Maar na ze-

ven weken in lockdown merk ik dat 

ik iets anders, essentieels, mis in 

deze tijd, namelijk: emotie. Ik volg 

online gestreamde optredens, 

maar die hebben bij lange na niet 

de impact van een live concert of 

festival. Ik app met vrienden tij-

dens een online borrel, maar mis 

het slap ouwehoeren en onbedaar-

lijk lachen om flauwe grappen in de 

kroeg. En ik mis de emotie die sport 

met zich meebrengt. Voldoende 

sport op tv in deze dagen, maar de 

spanning en de intensiteit van een 

wedstrijd in het stadion is niet te 

vergelijken. 

Het lockdown-leven is vlak en saai. 

Ik wil weer terug naar de emotie. 

Naar de gezelligheid op de tribu-

ne, het juichen na een doelpunt 

en zelfs naar de frustratie van een 

gemiste kans of een tegendoel-

punt. Ik wil weer rivaliteit met toe-

schouwers van de tegenpartij. Na 

afloop van de wedstrijd een biertje 

drinken met een broodje kroket in 

de kantine en de analyse van Ben 

Bruins aan de bar, terwijl mijn zoon 

loopt te voetballen op het veld. Ik 

wil weer emotie, ik wil weer genie-

ten van het leven, ik wil weer naar 

Excelsior. Met zijn allen zullen we 

moeten strijden om dit genot terug 

te winnen. Ik wens iedereen sterkte 

in deze moeilijke tijd en hoop jullie 

weer in goede gezondheid terug te 

zien bij onze mooie club. 

Tekst: TvK 
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AFLOPENDE CONTRACTEN

WELKE SPELERS ZIEN WE 
NIET MEER TERUG?

Het werd een bijzonder kort 

rood-zwart avontuur voor de 

huurlingen die in de winterstop 

als versterking zijn gehaald, en 

dat ook zeker waren. Cameron 

Humphreys en Wouter Burger 

zullen terugkeren naar Zulte 

Waregem en Feyenoord. Brandon 

Ormonde-Ottewill zien we 

volgend seizoen mogelijk wel 

terug. De verdediger heeft een 

aflopend contract bij FC Dordrecht 

en Excelsior heeft een optie om 

hem definitief in te lijven.

Eind maart hebben Kyle Ebecilio, 

Maarten de Fockert, Tobias 

Kleijweg en Arsenio Valpoort te 

horen gekregen dat de opties in 

hun aflopende contracten niet 

worden gelicht. Het gaat hier om 

een formele opzegging, waartoe 

clubs rond deze periode verplicht 

zijn. Dat betekent dat Excelsior 

nog altijd met het viertal in 

gesprek kan gaan over een nieuw 

contract.

Het contract van Rai Vloet, 

de enige andere speler met 

een aflopende verbintenis, 

is niet formeel opgezegd. De 

middenvelder tekende vorig jaar 

een eenjarig contract met een 

optie voor nog een seizoen. Of we 

de topscorer ook volgend jaar in 

het rood-zwart zien voetballen, is 

desondanks nog wel afwachten.

Als alle bovenstaande spelers 

inderdaad hun laatste wedstrijd 

voor Excelsior hebben gespeeld, 

blijft er nog een selectie van liefst 

vijftien spelers over. Zij hebben 

allemaal nog een contract voor 

één jaar – Abdallah Aberkane, 

Siebe Horemans, Stijn Meijer en 

Joël Zwarts zelfs nog voor twee 

seizoenen.

Helaas is het afwachten wanneer 

we hen weer in actie kunnen zien, 

en of dat in het stadion of voor 

de televisie al zijn. Ook is het 

gissen naar hoe de transfermarkt 

komende zomer zal gaan verlopen. 

Namens SV Pro Excelsior 

bedanken wij op deze plaats in elk 

geval alle vertrekkende spelers 

voor hun inzet in het shirt van 

Excelsior!

Dat het seizoen ineens voorbij is, betekent ook dat sommige 
spelers met terugwerkende kracht hun laatste wedstrijd voor 
Excelsior hebben gespeeld. Helaas is het daardoor ook niet 
mogelijk om op een normale manier afscheid van hen te nemen. 
Wie zien we volgend seizoen niet meer terug op Woudestein?
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SOME DAY WE’LL
MEET AGAIN!
Naar Woudestein gaan, uit volle borst ‘Ferme jongens, stoere knapen’ zingen en compleet uit je 
dak gaan als onze jongens scoren... Het lijkt allemaal zo lang geleden. Ik herinner me opvallend 
weinig van de laatste wedstrijd die we speelden. Was het tegen MVV... of tegen TOP Oss? En is die 
laatste wedstrijd nog wel gespeeld? En was er niet ook nog een maandagavondwedstrijd uit tegen 
Jong Ajax? Vreemd dat me dit alles niet meer scherp voor de geest staat, zo lang geleden was het 
immers niet, ergens begin maart, nog maar een dikke twee maanden geleden.
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Gelukkig hebben wij het wereldwij-

de web en daar lees ik dat de laatste 

wedstrijd die tegen MVV was, op 6 

maart. En nu weet ik het weer: we 

wonnen met 3-0. Hoewel de uitslag 

anders doet vermoeden, was het 

van onze kant geen beste wedstrijd. 

Zeker weet ik ook nog, dat er toen 

al sprake was van het coronavirus. 

We hadden nog geen flauw benul 

van wat ons te wachten stond, de-

den er zelfs die vrijdagavond op de 

Alberstribune wat lacherig over. 

,,Het schijnt dat je alleen in je eigen 

ellenboog mag niezen en niet in die 

van een ander”, merkte Hans op. 

,,Niet met je handen in je gezicht”, 

riep Hennie ergens halverwege de 

eerste helft tegen een speler van 

MVV. Er werd hartelijk om gelachen.

Achter ons zat een gezin: een vader 

en moeder met twee jonge kinde-

ren. ,,Ik wil een broodje kroket”, 

liet het jongste kind, een meisje 

van pakweg vier jaar, haar ouders 

bij herhaling op zeurderige toon 

weten. ,,Kun je niet wachten tot de 

pauze”, hoorde ik de vader zeggen, 

waarop het meisje met aandrang 

herhaalde: ,,Ik wil een broodje kro-

ket!” De moeder was het gezeur 

blijkbaar zat en verliet de tribu-

ne om het zo begeerde broodje te 

halen. Ze was nog maar nauwelijks 

uit het zicht of het kind begon te 

blèren: ,,Ik vind een broodje kro-

ket vies! Ik vind een broodje kroket 

viesuh!”

Wat het Covid-19-virus betreft: 

het lachen is ons inmiddels wel 

vergaan. Het virus heeft het da-

gelijkse leven flink over hoop 

gegooid. Het openbare leven ligt 

grotendeels stil: scholen, ca-

fés en restaurants zijn gesloten, 

festivals en concerten afgelast. 

Alle competities vroegtijdig be-

eindigd. Op 6 maart was er geen 

(grijze) haar op mijn hoofd die 

ook maar overwoog dat Excel-

sior-MVV voor lange tijd de laat-

ste wedstrijd op Woudestein zou 

zijn. Inmiddels liggen mijn Excel-

siorshirts en -sjaals al weken net-

jes gestreken in de kast en staat 

mijn Excelsiorvlag in een hoek 

van de berging te verstoffen. Hoe 

lang het gaat duren voor ik weer 

in de auto stap om naar de Honin-

gerdijk 101 te rijden? Ik heb geen 

glazen bol en dus heb ik er ook 

geen flauw benul van. 

In een sombere bui denk ik wel-

eens dat het nooit meer wordt 

zoals het was. Mijn rood-zwarte 
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hart huilt dan. ,,Er zijn altijd er-

gere dingen”, zei mijn alweer veel 

te lang geleden overleden moeder 

dikwijls. Ze zou ook nu gelijk heb-

ben gehad. Erger is in dit geval 

zeker het grote aantal doden dat 

het virus inmiddels heeft geëist, 

alleen in Nederland al vele dui-

zenden. En het einde is nog niet in 

zicht. Afgelopen maanden is het 

voetbal zelf bij mij wat op de ach-

tergrond geraakt. Ik heb vooral 

gedacht aan de Excelsiorfamilie: 

hoe zou het gaan met de oma van 

Luigi Bruins, met tante Thea en 

met de Hennies? Ontsnapt Hans, 

die altijd al zoveel last had van zijn 

longen, aan het virus? En Harry? 

De worstendraaier? ‘Hakken en 

zagen’? 

Die zorgen om de gezondheid 

van de Excelsiorvrienden vormen 

waarschijnlijk de reden waarom 

mijn herinneringen aan de laat-

ste wedstrijd op de achtergrond 

zijn geraakt. Het is een platitude 

van hier tot Tokio, maar gezond-

heid is het allerbelangrijkste. Kort 

daarna komt voor ons natuurlijk 

Excelsior. Hoe doorstaat ons clup-

pie de crisis? Gaat ons cluppie het 

wel overleven? Aan de supporters 

zal het niet liggen, wij steunen de 

club waar het maar kan. Natuurlijk 

nemen we een seizoenkaart voor 

2020-2021. Ook als er geen ze-

kerheid bestaat of er dit jaar nog 

wel gevoetbald gaat worden. Onze 

steun is immers onvoorwaardelijk: 

in voor- en tegenspoed! 

Of het ooit weer zo worden zal als 

het was? Een gezegde luidt: ,,Wie 

de hoop laat varen, heeft al bij 

voorbaat verloren!” Daarom, Ex-

celsiorvrienden, blijf gezond en 

blijf hopen: some day we’ll meet 

again! 

Tekst: Jos Muijres
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1. Wat deed Marinus Dijkhuizen 

al die weken thuis? We zagen 

op Rijnmond nog een interview 

waarin je aangaf elke dag een 

bordspel te doen met je vrouw 

en twee dochters. Toch nog dat 

overwinningsgevoel dagelijks 

meegemaakt?

Haha, klopt. We spelen bijna 

iedere avond Kolonisten van Catan 

en gelukkig win ik regelmatig. 

Daarnaast help ik bijvoorbeeld 

mijn dochter Yente met school, ze 

zit in groep 7.

2. Je bent dan opeens een 

thuiszittende hoofdtrainer van 

Excelsior met onverwacht veel 

tijd over. Voor hoeveel weken heb 

je nu nieuwe oefenstof bedacht 

en wat gaan de spelers daarvan 

terugzien?

Ik heb me inderdaad verdiept 

in oefenstof maar ook in de 

speelwijze. Dit is wat ik normaal 

gedurende het lopende seizoen 

ook al doe maar nu heb je er echt 

even de tijd ervoor. Ik heb over een 

aantal onderdelen een presentatie 

gemaakt, bijvoorbeeld over 

ingooien. Iets waar ik nooit op heb 

getraind, maar zowel aanvallend 

als verdedigend maar liefst 25 keer 

per wedstrijd voorkomt. Ik heb 

me vooral gericht op aanvallende 

ingooien en dan gekeken hoe 

je daarbij balbezit houdt. Uit 

statistieken blijkt namelijk dat we 

ongeveer 40 procent balverlies 

lijden. Dus in de voorbereiding ga 

ik daarop zeker trainen.

3. Jouw vrouw loopt marathons 

en traint vele uren per week, veel 

meer dan een voetballer, toch? 

Heeft zij het loopvirus inmiddels 

al aan jou overgedragen nu je tijd 

over had?

Nou, niet meer dan profvoetballers 

maar ze traint wel hard. Ze heeft al 

een aantal marathons gelopen de 

afgelopen jaren, zoals Rotterdam, 

Berlijn, Boston en New York. Ze 

was aan het trainen voor Londen, 

maar ja, ook dat gaat niet door. 

Dus petje af. Ik heb zo’n slechte 

knie aan mijn voetbalcarrière 

overgehouden dat het hardlopen 

niet meer verstandig is of zelfs 

onmogelijk. Ik ben echter wel meer 

aan het wandelen en fietsen om fit 

te blijven.

4. Weet je nog van je eerste be-

zoeken aan Woudestein en kun je 

beschrijven wat Woudestein voor 

jou betekent?

Mijn eerste bezoeken waren in 

1994, mijn debuutjaar. Toen zag 

het stadion er natuurlijk nog 

heel anders uit. De kleedkamers 

waren bijvoorbeeld achter 

de goal. Het gevoel is vooral 

de ongedwongenheid en 

gemoedelijkheid. En dat gevoel is 

sindsdien sterker geworden door 

de mooie herinneringen aan de 

successen, als voetballer en als 

trainer. Het is nu al de vijfde keer, 

inclusief stageperiode, dat ik bij 

Excelsior aan iets begin.

5. Afgelopen zomer kwamen 

we elkaar tegen en gaf je aan 

wel weer open te staan voor 

het trainerschap bij Excelsior. 

Uiteindelijk koos je toch voor een 

langer verblijf bij FC Utrecht in 

de luwte toen Ferry de Haan jou 

benaderde om in de eerste divisie 

Ricardo Moniz op te volgen. Was 

er veel twijfel?

Ja, er was zeker twijfel. Vandaar 

dat ik het uiteindelijk niet heb 

ELF VRAGEN AAN… MARINUS DIJKHUIZEN

In de afgelopen jaren legde Cor Hulsbus elf vragen voor aan sportjournalisten. Later volgden 
jarenlang de oud-spelers en sinds een jaar krijgen mensen die in meerdere opzichten zich inzetten 
voor Excelsior een blijk van waardering door te mogen vertellen wat zij voor hun club voelen en doen. 
In deze editie is het de beurt aan Marinus Dijkhuizen, hoofdtrainer/coach bij SBV Excelsior. 

‘HET VERLEDEN HEEFT 
BEWEZEN DAT WE STABIELE 
EREDIVISIEPLOEG KUNNEN ZIJN’

EEN ELFTAL VRAGEN AAN...
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gedaan. De twijfel zat hem in een 

aantal dingen. Ten eerste was er 

voor mijn gevoel zoveel gebeurd 

in de afgelopen vijf jaar nadat 

ik weg was gegaan bij Excelsior. 

Het was een ware rollercoaster 

geweest bij vier verschillende 

clubs. Ik had net stabiliteit 

gevonden bij FC Utrecht waar 

ik anderhalf jaar zat. Een mooie 

club op een goed niveau. De 

tevredenheid was wederzijds. We 

hadden bovendien net Europees 

voetbal gehaald, wat voor mij 

echt een droom was. Dat was 

mijn eerste keer en het zat sterk 

in mijn hoofd om dat eens mee 

te maken. Daarnaast miste ik 

bij mezelf na het gesprek met 

Ferry de 100 procent drive om 

er vanaf dat moment weer 200 

procent voor te gaan zoals ik 

dat altijd voor ogen heb. Ik had 

het eigenlijk nog te goed naar 

mijn zin in de luwte. Bovendien 

had ik net bijgetekend en was ik 

ook loyaal aan de mensen bij FC 

Utrecht waar ik een goede band 

mee had. 

Gedurende het seizoen begon het 

echter steeds meer te kriebelen 

om weer zelf in charge te zijn. Dat 

gevoel werd heel sterk nadat ik in 

november weer eens bij Excelsior 

was geweest om een wedstrijd 

te kijken. Ik betrapte mijzelf 

erop, toen ik de wedstrijd zat te 

kijken, dat ik ging bedenken wat 

ik zou doen op dat moment als 

hoofdtrainer. Toen Ferry in januari 

belde had ik geen moment twijfel 

zoals tijdens de zomer. Dit was 

toch wat ik graag wilde!

6. Waar geniet je het meest van 

als werkzaam hoofdtrainer bij 

SBV Excelsior?

Twee dingen met name. Allereerst 

op het veld staan met de boys en 

leidinggeven aan de trainingen op 

mijn eigen vertrouwde manier. Dus 

met structuur maar ook met veel 

intensiteit en plezier. Ten tweede 

het werken met mensen waar ik 

een goed gevoel bij heb, die loyaal 

en eerlijk zijn. En lekker normaal 

ook. Ik voel me ontzettend op mijn 

gemak sinds het eerste moment 

dat ik binnenstapte. De deuren 

staan open (dat doe ik ook zelf), 

de lijnen zijn kort met bijvoorbeeld 

Ferry maar ook met mijn staf en 

spelers. Ik moet zeggen dat ik ook 

aan alle kanten de liefde van de 

mensen binnen de club voel, ik 

merkte dat ze blij waren met mijn 

komst. Dat is heel prettig werken!
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7. Wat zou er nog kunnen worden 

verbeterd aan Woudestein?

Het veld is aan vervanging 

toe en dan het liefst weer met 

gewoon gras, al vind ik het wel 

heel prettig om in het stadion te 

trainen. Ik zou graag een ruimte 

willen hebben om met spelers een 

op een te zitten met een goede tv 

voor het doornemen van beelden. 

Daarnaast hebben we zelf onder 

leiding van Dennis van der Neut 

de trainerskamer opgeknapt. De 

medische ruimte is ook aangepakt 

en het spelershome is mooi 

opgeknapt. 

8. Waar ligt het plafond volgens 

jou voor deze club? Kunnen we nog 

verder groeien of is dat nu opeens 

een stuk onzekerder geworden?

Het verleden heeft bewezen 

dat we stabiele eredivisieploeg 

kunnen zijn. Dus dat is het streven. 

Daarnaast zijn er ambitieuze 

plannen voor het stadion. Als die 

daadwerkelijk gerealiseerd kunnen 

worden dan zou je de begroting 

substantieel kunnen verhogen en 

dan zou je door kunnen groeien 

naar een middenmoter. Al zorgt 

de coronacrisis uiteraard voor veel 

onzekerheid en is het nu ook nog 

afwachten. Maar ambities zijn er 

zeker.

9. Deze weken train je eigenlijk 

om weer optimaal fit te worden 

voor het nieuwe seizoen, met 

spelers die na de zomer wellicht 

ergens anders actief zijn. Hoe 

raar is dat eigenlijk, dat je niet 

weet wie je in het nieuwe seizoen 

tot je beschikking hebt?

Nou, het is een prettige groep 

spelers om mee te werken dus 

heb er helemaal geen moeite mee 

dat we nu met zijn allen lekker 

aan de slag kunnen. Het zijn 
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gewoon prettige gasten. Voor 

het nieuwe seizoen hebben we 

vijftien doorlopende contracten, 

dus daar starten we mee. Met 

een eventuele aanvulling van een 

aantal jeugdspelers die momenteel 

meetrainen. Het is goed mogelijk 

dat een aantal spelers alsnog 

blijven. Daarnaast ligt dan de 

prioriteit bij het middenveld 

versterken omdat we daar 

onderbezet zijn. Het moeilijke is 

dat de grootte van de begroting 

nog niet duidelijk is door de 

coronacrisis.

10. Wat zou je op persoonlijke titel 

graag nog willen in de toekomst? 

Mijn ambitie ligt nu bij Excelsior. 

Ik wil heel graag promoveren in 

de toekomst en daarnaast vind ik 

het vooral belangrijk om het naar 

mijn zin te hebben. Dus werken 

met een plan en een doel bij een 

fijne club met fijne mensen. Ik 

heb veel geleerd maar zeker ook 

veel gekke dingen meegemaakt 

de afgelopen vijf jaar, dat dat het 

allerbelangrijkste is voor mij. 

11. Wat zou je een kennis uit 

het buitenland vertellen als die 

Excelsior niet kent. Wat typeert 

deze club?

De gemoedelijkheid en openheid 

onderscheidt zich van andere 

clubs. Pas kwam een maatje van 

mij naar de training kijken en een 

bakkie koffie drinken en die zei 

gelijk: ,,Ik snap wel dat jij het hier 

naar je zin hebt. Wat een fijne sfeer 

hangt hier’’.
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Maar helaas, het bleek geen ver 

van m’n bed show en liep wel zo’n 

vaart. Het waaide echt over en 

niet zo zuinig ook. Dan is voetbal 

even een niet zo’n belangrijke 

bijzaak in het leven, maar 

godsammekraken wat missen we 

ons mooie spelletje. De voorzitter 

zat met de spreekwoordelijke 

handen in het jaar – letterlijk 

wordt lastig in zijn geval – z’n 

hele wereld stond stil. Hij belde 

z’n gepensioneerde columnist, 

misschien dat die nog wat 

zalvende woorden kon vinden, 

met hier en daar een kwinkslag 

in deze bizarre tijden? Een 

eenmalige rentree, met gepaste 

regelafstand van 1,5 cm, een 

stukje digitale nazorg naar de 

supporters toe.

Het seizoen ging immers als een 

nachtkaars uit. Over en sluiten, 

netjes in het linkerrijtje. Oh wacht 

even, we spelen tegenwoordig op 

de vrijdag- en maandagavond, 

het reserveplatform, en maken 

dus nul aanspraak op enige 

vorm van promotie. Al hadden 

we nog 86 potten gespeeld, 

met halverwege een slordige 

20 punten achterstand moet je 

gewoon op z’n Rotterdams je 

muil houden. Dan heb je verdomd 

weinig recht van spreken, 

noppes, nada. Genoeg goals 

gemaakt, dat wel, maar ook 

extreem veel treffers tegen. Onze 

arme keepert Alessandro kreeg 

een hoeveelheid ballen om z’n 

oren waar Goor & Geer jaloers 

op zijn.

Wees blij zou je ook kunnen 

denken, je staat anders toch ook 

wel een klein beetje voor lul op 

die zomerse bbq wanneer het 

over je cluppie gaat. Maar ook die 

vorm van gemeenschappelijke 

roodzwarte zelfkastijding blijft 

ons nu bespaard. Iedereen zit in 

hetzelfde schuitje. Juist het zuur 

van een reeks nederlagen, maakt 

het zoet van een verdwaalde 

overwinning zoveel zoeter. Geen 

gal dat je kunt spuwen langs de 

lijn, niet hoofdschuddend het 

stadion verlaten vijf minuten voor 

tijd bij een hopeloze achterstand. 

In de trant van ‘dat zal ze leren’, 

die aanfluitingen op het veld. 

Je gaat het gezeik van je vaste 

buurman op de tribune nog 

missen, die slappe ouwehoer met 

z’n oude verschoten coachjas uit 

de Akai-tijd.

Allemaal de schuld van een paar 

van die ge(i)le vleermuisvreters 

in een Aziatische havenstad 

waar nog niemand ooit van had 

gehoord. U wordt vriendelijk 

bedankt, weer een seizoen naar 

de klote! Uithuilen en opnieuw 

beginnen, het is helaas niet 

anders. Het is wat het is, zoals 

Kierewiet al riep in café De 

Stamgast, ik vond het volgende 

seizoen toch leuker!

Met sportieve groet,

Hansie Hansie

Er had ook net zo goed ‘Corona in Kralingen’ of ‘Crisis in 
Kralingen’ boven dit epistel kunnen staan. Nog steeds netjes in 
lijn met de voorgaande achtentwintig allitererende titels, maar 
leuk is anders. Een virus dat we eigenlijk, heel stiekem, liever 
stilletjes aan de andere kant van de oceaan voorbij hadden zien 
trekken. 

QUARANTAINE 
IN KRALINGEN
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#SAMENSTERK

PRO EXCELSIOR 
BRACHT HET 

STADION AAN HUIS
Geen voetbal meer?

Dan brengen we het stadion toch gewoon bij je thuis! 

Onder dit motto zette SV Pro Excelsior begin april tien dagen lang een online 
winactie op. Daarmee maakten we niet alleen twintig supporters blij met een 

stadionpakket. De actie was ook bedoeld als steuntje in de rug voor onze 
helden van Excelsior Hospitality & Events, die elke wedstrijd én bij onze 

evenementen achter de bar staan te zwoegen.

We verrasten ook onze leden van de Club van 50 met een stadionpakket. 
Normaal gesproken hadden we voor hen aan het 

einde van het seizoen een speciaal evenement georganiseerd. In plaats ging 
het bestuur met volgeladen kofferbakken en achterbanken op pad. Alle 

pakketten zijn uiteraard netjes op anderhalve meter afstand overhandigd.

Wil jij ook het stadion in huis halen én Excelsior steunen?
Bestel dan jouw stadionpakket via www.sbvexcelsior.nl/webshop. 

https://www.sbvexcelsior.nl/webshop
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De verkiezing was dit jaar een 

stuk spannender dan afgelopen 

seizoen, toen Jerdy Schouten 

met overmacht werd verkozen. 

Ditmaal werd snel duidelijk dat 

de strijd zou gaan tussen Vloet 

en Ómarsson. De IJslander kreeg 

21 procent van alle stemmen. 

Daar zat een speciale stem 

tussen, namelijk die van de 

IJslandse international Alfreð 

Finnbogason. De top-drie wordt 

gecomplementeerd door Joël 

Zwarts (14 procent).

PLEZIER TERUGVINDEN

„Ik wil nu weer veel wedstrijden 

gaan spelen en het plezier 

terugvinden”, zei Vloet 

halverwege juli nadat speler 

van Excelsior was geworden. 

Het seizoen daarvoor, waarin 

de middenvelder bij drie clubs 

onder contract stond, kwam 

hij slechts zeven duels in actie. 

Sommige supporters zagen de 

bui al hangen: wéér een speler 

die een jaar heeft stilgezeten?

Vloets transfer naar Kralingen 

werkte op de lachspieren van 

supporters van NAC Breda, 

waar hij in het seizoen 2017-

SPELER VAN HET JAAR

2018 speelde. „Succes ermee”, 

tweette een cynische Bredase 

supporter. Een ander stelde dat 

Vloet een speler was die „niet 

kan voetballen en geen inzet 

heeft”.

„Heel hard komen, heel hard 

vallen en dat dan een keer 

of drie”, zo verwees een 

Excelsiorsupporter die Vloet op 

één zette onder meer naar deze 

periode. „En dan toch bij ons je 

draai vinden en belangrijk zijn in 

het spel en met je goals.” Veel 

fans motiveerden hun keuze op 

Vloet vanwege zijn meerwaarde 

en belangrijke doelpunten.

CLUBTOPSCORER

Belangrijk was Vloet zeker. Het 

was zes wedstrijden wachten 

op zijn eerste doelpunt, maar 

daarna kwam hij los. Toen het 

seizoen werd stopgezet, was de 

middenvelder clubtopscorer met 

veertien doelpunten (ook gaf hij 

vijf assists). Slechts vier spelers 

in de eerste divisie scoorden 

afgelopen seizoen vaker.

In de motivaties valt verder 

te lezen dat Vloet een van de 

lichtpuntjes was in „wedstrijden 

waarin we verdedigend een 

circusshow aflegden”. De 

middenvelder ging „altijd 

volop in de strijd”, schreef een 

ander. Een greep uit de overige 

reacties: sterke veelzijdige 

speler, van onschatbare waarde, 

een zekerheid. Vloet heeft 

dit seizoen duidelijk zijn gram 

gehaald.

„Ik hoop dat hij blijft”, valt te 

lezen bij een van de stemmen. 

Want het is nog onzeker of 

Vloet ook volgend seizoen te 

bewonderen is op Woudestein. 

Hij tekende eenjarig contract 

met een optie voor nog een 

seizoen, maar deze is nog niet 

gelicht. De toekomst is onzeker, 

zegt Vloet, net zoals voor het 

hele voetbal. De middenvelder, 

die het liefst in een aanvallend 

team speelt, zegt het prima naar 

zijn zin te hebben in Kralingen. 

Hij zal Excelsior in elk geval niet 

te verlaten voor een club die 

onderin de eredivisie speelt.

Laten we hopen dat Vloet voor 

een trendbreuk zorgt, want de 

afgelopen jaren bleek telkens 

dat een verkiezing tot speler 

van het jaar garantie is voor een 

mooie transfer.

Rai Vloet is door de supporters van Excelsior verkozen tot Speler van het jaar van het seizoen 
2019-2020. De middenvelder ontving 25 procent van de stemmen en bleef Elías Már Ómarsson 

daarmee net voor. Het bestuur van SV Pro Excelsior heeft de bijbehorende bokaal maandag
op de training aan Vloet uitgereikt.

RAI VLOET VERKOZEN TOT 
SPELER VAN HET JAAR
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In maart 2020 moesten we ineens 

stoppen met ons sociale leven 

en ook de sport moest per direct 

stoppen. Het voetbalseizoen 

was nog niet afgelopen, maar 

duidelijk was dat we met Excelsior 

een wonder nodig hadden om te 

promoveren naar de eredivisie. 

De nacompetitie halen had al een 

flinke kluif geworden. Hoe het zou 

aflopen, zullen we nooit weten. 

Wat we wel weten is dat de KNVB 

heeft bepaald dat er voor de eer-

ste divisie niets zal wijzigen. Geen 

kampioenen en geen degradanten. 

Ik zal misschien een van de wei-

nigen zijn, maar ik sta achter dit 

besluit. De reden is dat we door 

onvoorziene omstandigheden 

de competitie hebben moeten 

stoppen en dat het niet bekend 

is wanneer we alles weer kunnen 

hervatten. Het nieuwe seizoen 

zal een keer moeten starten, wat 

zijn invloed heeft op de Europese 

competitie en straks ook het 

uitgestelde EK en niet te vergeten 

de Olympische spelen.

We leven in een bijzondere periode. Later zal deze periode als een 
hoofdstuk van de geschiedenis gelden. Nu moeten we ons houden 
aan de richtlijnen van de overheid. Voor de een wat moeizamer 
dan voor de ander, maar geloof me: we hebben het hier goed. 
Wanneer ik contact heb met familie in Zuid-Spanje, de mensen 
daar hebben echt opgesloten gezeten. Wij mochten in ieder geval 
nog een luchtje scheppen van onze minister-president.

HOE HET ZOU AFGELOPEN, 
ZULLEN WE NOOIT WETEN

Dit alles houdt in dat je opnieuw 

moet beginnen. Niets vreemds 

aan lijkt mij. Helaas ben ik in mijn 

rol als trainer ook getroffen door 

deze maatregel. Mijn ploeg stond 

bovenaan en we maakten serieus 

kans om kampioen te worden. 

Spijtig, maar het is niet anders. 

Waar ik meer van baal is dat ik 

in de rol als voorzitter van de 

jubileumcommissie van mijn 

amateurclub vijf jaar geleden 

begonnen ben aan een klus wat 

in de aankomende periode zou 

gaan plaats vinden. Een van de 

hoogtepunten zou de wedstrijd 

tegen Excelsior zijn. Helaas zit 

voetbal er voorlopig nog niet in 

voor amateurs. Dus hebben we in 

overleg besloten om de wedstrijd 

een jaar uit te stellen. In de hoop 

dat we dan met zijn allen wel weer 

langs de kant kunnen staan.

Gelukkig mogen we beetje bij 

beetje weer wat meer en hopelijk 

houden we het virus nu wel onder 

controle. Net als jullie mis ik het 

wel hoor. Lekker ouwehoeren op 

alles en iedereen en natuurlijk 

juichen bij mooie sportprestaties. 

Voor nu wens ik iedereen veel ge-

zondheid en wijsheid toe in deze 

bijzondere tijden. Hopelijk tot snel 

op Woudestein!

Met roodzwarte groet,

William Rijsdijk
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Slechts vier spelers behielden 

ditmaal hun plek in de basiself. Een 

week eerder was duidelijk geworden 

,,dat sommige jongens het niet aan 

konden’’ en ,,je moet je nu eenmaal 

aanpassen aan de omstandighe-

den’’, luidde Dorjees verweer. De 

tactiek in Breda: verdedigen, verde-

digen, verdedigen – in terminologie 

van De Telegraaf ook wel ,,angstha-

zentactiek’’ genoemd.

‘GEEN FLUIT AAN’

NAC-Excelsior was een van de wei-

nige wedstrijden die dat weekend, 

ondanks de hevige sneeuwval, 

doorging. Afgaande op de wed-

strijdverslagen in de dagbladen, had 

dat niet gehoeven:

,,Voor het Bredase publiek was er 

geen fluit aan’’ (Het Parool)

,,Bijzonder jammer voor de toe-

schouwer, die de vrieskoude waren 

ingestapt om een mannelijk gevecht 

te kunnen beleven’’ (De Telegraaf)

,,Voor het begin van de competitie 

beloofden heel wat trainers van 

eredivisieclubs dat zij via aanvallend 

voetbal – óók in uitwedstrijden – er 

naar zouden streven het publiek 

terug in de stadions te krijgen. In 

Breda wist Excelsior-oefenmeester 

Dorjee zich zaterdagavond kennelijk 

niets meer te herinneren van al die 

mooie verhalen’’ (de Volkskrant)

,,Excelsior heeft nagenoeg niets 

gepresteerd, het wekte ergernis 

Excelsior speelde sinds de oprichting meer dan 3.000 officiële 
wedstrijden, waarvan veel allang vergeten zijn. In deze rubriek 
neem ik je daarom telkens mee naar een van de vergeten 
wedstrijden, geselecteerd met een datumgenerator. Voor de 
twaalfde editie gaan we terug naar zaterdag 6 december 1980, 
de dag waarop Excelsior veel verslaggevers irriteerde.

VERGETEN WEDSTRIJDEN: 

DE ‘ANGSTHAZENTACTIEK’
VAN DORJEE

Zelfs een succesje zou er nauwelijks 

in zitten met deze ploeg, schreef 

Het Vrije Volk eind november 1980. 

Excelsior had dat weekend na een 

,,afschuwelijke vertoning’’ met 

2-1 verloren van Wageningen. De 

ploeg van trainer Hans Dorjee leek 

ten dode opgeschreven, al was het 

eredivisieseizoen pas veertien wed-

strijden onderweg en hield Excelsior 

nog twee ploegen onder zich.

Dorjee had zijn spelers er aan het 

begin van het seizoen nog wel van 

verzekerd dat ze een ploeg vormden 

,,die in staat is leuke resultaten te 

boeken’’, vertelde hij tegen Trouw. 

Maar toen de punten – die vanzelf 

wel zouden komen – uitbleven, 

kwam de onrust. ,,Ze vragen me 

waar ik nou blijf met m’n mooie 

beloftes.’’

Dus was het tijd voor actie. Vroeg in 

het seizoen wachtte een ,,sleutel-

duel’’, zoals Dorjee de uitwedstrijd 

tegen NAC Breda (zeventiende 

met één punt minder) omschreef. 

Op Terrein Breda draaide het maar 

om één ding: niet verliezen. Reden 

genoeg om de opstelling weer eens 

om te gooien – iets wat volgens 

Trouw juist al wekenlang bijdroeg 

aan de onrust. Zo stond Simon van 

Vliet dat prille seizoen al op drie 

verschillende posities.

VERGETEN WEDSTRIJDEN 
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VERGETEN WEDSTRIJDEN 

door de wijze waarop de bal rond- 

en teruggespeeld werd en lef had 

niemand’’ (Het Vrije Volk)

,,Geen wonder dat de ruim vijfdui-

zend betalende bezoekers na afloop 

een snerpend fluitconcert liet 

horen’’ (Trouw)

Dorjee was zich van geen kwaad 

bewust. ,,Alles is volgens plan

verlopen’’, stelde hij achteraf.

,,Lak aan het publiek? Welnee,

ik mocht hier niet verliezen, zo 

simpel ligt dat.’’

Excelsior hield het zo gewilde punt 

over de wedstrijd, die in 1-1 eindig-

de. Dorjee: ,,De maximale score, zo 

simpel ligt dat.’’

De muur die Excelsior neerzette 

brak pas in de 63ste minuut. Dat 

het uur daarvoor net zo goed schrif-

telijk had kunnen worden afgedaan, 

was niet alleen de verdienste van elf 

verdedigende Kralingers. NAC was 

vrijwel voortdurend in de aanval, 

maar stond volgens trainer Jo Jan-

sen ,,veel te gespannen’’ op 

het veld. Drie kansjes in de eerste 

helft, dat was het. Om maar te 

zwijgen over Excelsior.

Er was een fout van doelman René 

Vermunt voor nodig om de ban te 

breken. Vermunt liet de bal los na 

een schot van Edy de Schepper, 

waar Ton Sprangers dankbaar van 

profiteerde: 1-0.

KWARTIER INTERESSANT

De overdreven verdedigend tactiek 

ten spijt, leek het voor Excelsior 

weer uit te lopen op een deceptie. 

Niets bleek minder waar:

,,Toen bleek dat Excelsior ook 

wel degelijk kon aanvallen’’ (de 

Volkskrant)

,,De Rotterdammers (…) hanteerden 

heel even het concept dat al direct 

gebruikt had moeten worden’’ 

(Trouw)

,,Van dat moment af leverde Excel-

sior zelf het bewijs dat angst een 

slechte raadgever is. De ploeg liet 

zich niet langer manipuleren en be-

gon partij te geven’’ (De Telegraaf)

De goal van NAC maakte de wed-

strijd zowaar een klein kwartier 

interessant. Excelsior kwam zelfs op 

gelijke hoogte. Nu was het de Bre-

dase doelman Ton van Eenennaam 

die de bal losliet na een schot van 

Carlo van Tour, waarna Simon van 

Vliet scoorde: 1-1. Waarmee de mis-

sie geslaagd was en Excelsior weer 

kon terugschakelen naar de ‘angs-

thazentactiek’. ,,Eén simpel doel-

puntje (…) was blijkbaar voldoende 

voor een glorieuze terugreis’’, aldus 

een geïrriteerde verslaggever van 

De Telegraaf.

Het punt in Breda bleek een van de 

incidentele succesjes die Excelsior 

dat seizoen nog zou behalen. De 

zes maanden die volgden, leverden 

welgeteld drie overwinningen op. 

De degradatie zal zeer waarschijnlijk 

voor een zucht van verlichting heb-

ben gezorgd bij de verslaggevers.

Tekst: Dylan Metselaar
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Dat er niet wordt gevoetbald, betekent niet dat SV Pro Excelsior stilzit. Zo blijven we in 
gesprek met de club over de gevolgen van de coronacrisis en treffen we voorbereidingen 
voor als het nieuwe seizoen van start gaat. Ook als dit zonder publiek is, willen wij ervoor 
zorgen dat alle supporters zoveel mogelijk betrokken blijven bij Excelsior.

BLIJF JIJ OOK LID 
VAN PRO EXCELSIOR?

hiervoor bedragen zoals altijd 

slechts 10 euro per seizoen. 

Hiermee organiseren we onder 

meer sfeeracties, al dan niet in 

aangepaste vorm als de stadions 

leeg moeten blijven. Ook ontvang 

je viermaal het Pro Excelsior Ma-

gazine. Als de situatie rondom het 

coronavirus dit toelaat, krijg je 

5 euro korting op busreizen naar 

uitwedstrijden en organiseren 

we ook weer diverse evenementen 

zoals een forumavond en voet-

balquiz.

Het verschuldigde bedrag van 

10 euro kan worden overgemaakt 

op NL66RABO0385856040 

t.n.v. Pro Excelsior. Wij verzoeken 

je om bij de omschrijving je 

adres te vermelden. Ken je 

iemand die ook lid wil of moet 

worden van Pro Excelsior? 

Verwijs hem of haar dan door naar 

www.proexcelsior.nl/lid-worden.

CLUB VAN 50

Voor een bedrag van 50 euro kun 

je daarnaast lid worden van de 

Club van 50. Hiermee ondersteun 

je Pro Excelsior om meer sfeer-

acties en andere evenementen te 

organiseren, of om bijvoorbeeld 

Daarom hopen wij dat iedereen 

ook voor het seizoen 2020-2021 

lid wil blijven of worden van Pro 

Excelsior, de Club van 50 en de 

Vrienden van Pro Excelsior. Dit 

seizoen bieden we ook een 

voordelig combinatiepakket aan. 

Zonder leden geen supporters-

vereniging!

LIDMAATSCHAP

Alle leden die vorig seizoen lid 

waren van Pro Excelsior, ont-

vangen automatisch bericht met 

informatie over verlenging van 

het lidmaatschap. De kosten 

2020-2021

https://www.proexcelsior.nl/lid-worden.
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2020-2021

te investeren in aankleding van 

het supportershome. In ruil voor 

het lidmaatschap plaatsen wij een 

naambordje op het bord in het sup-

portershome en komt er een ver-

melding op onze website te staan. 

We organiseren aan het einde 

van het seizoen ook een exclusief 

evenement voor de leden van de 

Club van 50. Ook geniet je bij de 

afsluitende supportersbarbecue 

extra voordelen. Wil je lid worden 

van de Club van 50? Neem dan 

contact op via info@proexcelsior.nl 

of een van de bestuursleden.

VRIENDEN VAN PRO EXCELSIOR

Ook kun je je voor 5 euro 

aansluiten bij de Vrienden van 

Pro Excelsior. Je ondersteunt 

hiermee niet alleen de 

supportersvereniging, maar krijgt 

ook een vakje in ons magazine. 

Wil je vriend worden of blijven van 

Pro Excelsior? Neem dan contact 

op via info@proexcelsior.nl of een 

van de bestuursleden.

SPONSORMOGELIJKHEDEN

Wil jij de supportersvereniging 

daarnaast op een andere manier 

steunen, bijvoorbeeld als sponsor? 

Dat is ook mogelijk. Dankzij onze 

sponsoren kunnen wij bijvoorbeeld 

de man of the match een trofee 

uitreiken en een verkiezing voor 

speler van het jaar organiseren. 

Er zijn diverse sponsor-

mogelijkheden, waaronder met 

ruimte op onze website. 

Neem voor de mogelijkheden en 

meer informatie contact op via 

info@proexcelsior.nl of een van 

de bestuursleden.

VOORDELIG 

COMBINATIEPAKKET

Dit seizoen bieden wij voor 

het eerst een voordelig 

combinatiepakket aan. Voor 

particulieren bestaat dit 

pakket uit het reguliere 

lidmaatschap en die voor de Club 

van 50 en de Vrienden van Pro 

Excelsior. We bieden ook een 

zakelijk pakket aan. Dit pakket 

bestaat uit advertentieruimte 

op onze website en een 

lidmaatschap voor Club van 50 

en de Vrienden van Pro Excelsior. 

De prijzen van deze pakketten 

zijn binnenkort 

te vinden op onze website. 

Heb je nu al interesse? 

Neem dan contact op via 

info@proexcelsior.nl of een 

van de bestuursleden.

mailto:info@proexcelsior.nl
mailto:info@proexcelsior.nl
mailto:info@proexcelsior.nl
mailto:info@proexcelsior.nl
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COLUMN

Vrijdag 6 maart 2020 rond een uur of zes in de avond stap ik de metro uit op station 
Voorschoterlaan. Ik loop via de Hoflaan de Honingerdijk op, ik begin automatisch wat 
sneller te lopen en niet veel later doemen de lichtmasten van Stadion Woudestein op. 
Ik ben ondanks de deceptie van de week ervoor, waar Excelsior vrij roemloos ten onder ging 
bij FC Eindhoven, goed gehumeurd. Ik ben ervan overtuigd dat Excelsior tegen laagvlieger 
MVV de drie punten op Woudestein zal houden. De dag erna ga ik bovendien een weekje op 
vakantie naar Zeeland, het kan niet op.

DE BAL ROL NIET MEER

draai steeds meer lijkt te vinden 

bij Excelsior) dikverdiend met 3-0 

van de Maastrichtenaren. Door 

deze overwinning vestigt Excelsior 

zich weer wat steviger op in ieder 

geval een play-offplaats. Tevreden 

ga ik naar huis, mij niet beseffende 

dat dit voorlopig mijn laatste 

Excelsiorwedstrijd zal zijn. Het 

gelach om het macaronivirus zal 

snel verstommen.  

Als ik op vakantie ben wordt het 

nieuws steeds meer beheerst door 

het coronavirus. Ook in het kleine 

Zeeuwse dorpje waar ik verblijf is 

inmiddels een inwoner besmet. 

Ik begin mij te beseffen dat dit 

virus serieuze vormen aan begint 

te nemen. Niet veel later wordt 

duidelijk dat er in ieder geval niet 

meer gevoetbald zal worden tot 

eind maart. De berichtgevingen 

volgen elkaar in rap tempo op. 

Op 21 april wordt duidelijk dat er 

definitief niet meer gevoetbald zal 

worden tot 1 september, waarmee 

het voetbalseizoen uitgaat als 

een nachtkaars. De maatregelen 

zijn overigens volledig terecht en 

begrijpelijk: de risico’s zijn veel 

te groot. Op 2 april 2020 lees ik 

een statement van Ferry de Haan 

en Daan Bovenberg op de officiële 

website van Excelsior. Ik citeer 

de eerste twee regels: ,,In deze 

bizarre en onzekere tijd, waarin 

we dachten als mensheid alles te 

kunnen controleren, werden we 

keihard met onze neus op de feiten 

gedrukt. Het coronavirus heeft ons 

en de hele wereld in haar greep”.

Wijze en treffende woorden. 

De dagen, weken en inmiddels 

maanden erna worden de media 

beheerst door virologen en andere 

experts: immuniteit, incubatietijd, 

De laatste tijd doen er wel wat 

verhalen de ronde over een vaag 

virus wat uit China schijnt te 

komen. Een virus afkomstig van 

grote dierenmarkten waarbij een 

bepaalde vleermuis een rol zou 

spelen, zo is de lezing van enkele 

experts. Als ik even later binnen de 

poorten van Stadion Woudestein 

ben, lijkt niemand zich druk te 

maken over dat vage virus. Aleen 

Harry die schud geen handen. Hij 

is naar eigen zeggen bang voor het 

‘macaronivirus’, er wordt hartelijk 

om gelachen. Uiteindelijk wint 

Excelsior onder andere door twee 

goals van Ómarsson (welke zijn 
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intelligente lockdown, social 

distancing, afremmen en het 

Outbreak Management Team. 

Zomaar wat termen die iedere 

dag de media beheersen. Hippe 

Engelse woorden (waar ik 

überhaupt allergisch voor ben) 

lijken bijna iets wat in het jaar 

2020 is uitgevonden. De realiteit 

is dat dergelijke maatregelen 

zo oud zijn als de mensheid. Als 

mensen vroeger ziek werden, 

werden ze afgezonderd of nog 

drastischer verbannen uit de 

gemeenschap en buiten de 

stadspoorten gezet. Niks nieuws 

onder de zon dus. Het pijnlijke 

is ook dat al deze experts het 

zelf ook niet exact weten hoe te 

handelen met dit nieuwe virus. 

Zodra er ergens consensus over 

lijkt te bestaan wordt deze lezing 

een week later weer bestreden 

door een andere expert.

Daarom zijn de woorden van de 

heren De Haan en Bovenberg 

misschien nog wel de meest wijze 

van allemaal: ,,In deze bizarre en 

onzekere tijd, waarin we dachten 

als mensheid alles te kunnen 

controleren, werden we keihard 

met onze neus op de feiten 

gedrukt”.  Ik wil niet al te veel als 

een wereldverbeteraar overkomen, 

maar ik wilde het toch gezegd 

hebben: als nu daadwerkelijk 

blijkt dat deze virussen ontstaan 

op markten waar miljoenen dieren 

worden verhandeld - en het 

bijkomende feit dat de mensheid 

iedere uithoek van de wereld wil 

beheersen en naar zijn hand wil 

zetten - is dat dan mogelijk geen 

signaal dat we bepaalde zaken 

anders moeten gaan aanpakken? 

Dringt mogelijk het besef door dat 

wij slechts een klein radartje zijn 

in de natuur/wereld maar niet de 

overheersers ervan?

In de tijd van het coronavirus 

herstelt de natuur, zijn de 

kanalen van Venetië helderblauw 

en wemelt het van de vissen. 

Treffender kan onze invloed niet 

worden uitgedrukt. Wereldleiders 

als Trump met geld als water staan 

net zo machteloos tegen het virus 

als Ed, René, Harmen en Simon. 

Iedereen wordt keihard met zijn 

of haar neus op de feiten gedrukt. 

Voorlopig rolt de bal niet en wie 

weet hoe lang dat nog zal duren, 

en als de bal al rolt is dat dan 

met publiek? Is een staantribune 

met luid gezang dan nog te 

handhaven? Moeten we dan op 

anderhalve meter van elkaar op de 

tribune plaatsnemen? Vele vragen 

maar weinig antwoorden. De 

mensheid is keihard met zijn neus 

op de feiten gedrukt.

Het moet mij van het hart dat ik 

me in deze tijd ook wel zorgen 

maak over de financiële uitwerking 

van het coronavirus op onze 

roodzwarte trots. Waar supporters 

van alle betaaldvoetbalclubs 

massaal middels spandoeken 

zorgmedewerkers een hart onder 

de riem staken, wordt het nu 

tijd dat de grote clubs in het 

Nederlandse betaald voetbal 

hun ware gezicht laten zien en 

de kleinere clubs die ook zij 

nodig hebben voor een mooie 

competitie daar waar nodig 

zullen ondersteunen! Initiatieven 

om seizoenkaarten reeds nu te 

verlengen zijn mooi en ik zal eraan 

meedoen, maar de voetbalwereld 

moet zich ook beseffen dat er 

talloze supporters zijn die iedere 

euro moeten omdraaien. Dergelijke 

zaken van deze supporters 

verlangen zonder enig perspectief 

te kunnen geven wanneer de bal 

weer rolt, is een flink offer.  

Ik schrijf deze column op 4 mei 

2020, vanuit mijn keukenraam 

zie ik diverse vlaggen halfstok 

hangen ter nagedachtenis aan 

de slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog. Ter nagedachtenis 

ook aan de Excelsior leden/

spelers: Bak, Goudswaard, Hepp, 

Maatje, Neleman, Pomeren, 

Schipper, v.d. Stoep, van Velzen, 

Vos en Zijlmans wier omkwamen in 

de Tweede Wereldoorlog. De dood 

van Jan Bak wordt tot op de dag 

van vandaag levendig gehouden 

door plaquette welke hangt achter 

de bar in het supportershome. 

In een artikel uit 2018 op de 

officiële website van Excelsior 

werd onder andere het volgende 

over Jan Bak vermeld: ,,Dat Jan 

Bak werd aangeduid als een van 

de belangrijkste figuren uit de 

clubgeschiedenis was niet vreemd. 

Hij was in 1907 lid geworden van 
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Excelsior en ging in het tweede 

elftal spelen. Daar bleek al snel dat 

hij over uitzonderlijke kwaliteiten 

beschikte en hij promoveerde 

naar het eerste elftal. Daar 

groeide Bak uit tot aanvoerder en 

steunpilaar. Ook was hij actief als 

bestuurs- en commissielid en is hij 

er in zijn eentje min of meer voor 

verantwoordelijk dat onze club 

überhaupt nog bestaat’’.

En voor nu staan al die vlaggen 

welke halfstok hangen toch ook 

voor het coronavirus, de huidige 

coronatijd is een beetje de Tweede 

Wereldoorlog van de jongere 

generaties. Bij het begin van de 

coronacrisis in Nederland moest 

ik steevast aan mijn inmiddels 

overleden oma denken. Als ik in 

Rotterdam-centrum bij haar op 

bezoek was zei ze altijd: als je 

wat wil drinken of eten, je weet 

waar de voorraadkast is. In deze 

voorraadkast stonden zoveel 

conservenblikken die zeker goed 

waren voor vijftien jaar complete 

lockdown. Als ik daar wat van zei, 

in de trend van ‘dat raakt toch 

allemaal over de datum’, was het 

antwoord altijd: ,,als je de oorlog 

hebt meegemaakt, ben je blij als 

je een dergelijke voorraad hebt”. 

Discussie gesloten. 

Met dat hamstergedrag van 

nu in coronatijd moest ik weer 

regelmatig denken aan de verhalen 

over de Tweede Wereldoorlog. Op 

YouTube staat een filmpje die ik 

rond deze tijd ook altijd een paar 

keer bekijk, getiteld: ‘In naam van 

Rotterdam’, mocht u het nog nooit 

hebben gezien: zoek het eens op 

zou ik zeggen. Op de website van 

SV Pro Excelsior pagina lees ik een 

mooi en ontroerend artikel over 

Excelsior in oorlogstijd welke reeds 

eerder werd gepubliceerd, met 

de titel ‘1940-1945: het voetbal 

ging door’. Het bestuur van SV 

Pro Excelsior legde eveneens 

een krans bij de gedenkplaat van 

onze mooie historische kantine/

supportershome, hulde daarvoor!

Voorzitter A.H. Kenters schreef na 

de bevrijding een gedicht. Ik kan 

het niet laten om daar in navolging 

van website van SV Pro Excelsior 

een paar regels van te citeren:

“We zijn bevrijd – Excelsior laat 

zich weer gelden,

Zij wil weer worden, wat zij 

eenmaal was,

Het klinkt weer luid langs onze 

groene velden,

Vooruit Excelsior! Op naar de 

eerste klas!!”

Laten wij vooral ook hopen dat wij 

bevrijd worden van het coronavirus 

en dat de bal weer gaat rollen, en 

wij elkaar de hand weer kunnen 

schudden en van de tribune 

kunnen roepen: ,,Vooruit Excelsior! 

Op naar de eredivisie!!”

Rest mij tot slot Excelsior 

supporter E. van der Jagt veel 

sterkte te wensen met zijn herstel 

en revalidatie van het coronavirus 

nadat hij enige dagen voor het 

schrijven van deze column de IC 

heeft mogen verlaten!

Met roodzwarte groet,

Cees

COLUMN
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PORTRET VAN EEN EXCELSIORSUPPORTER

Het interview met een supporter was jarenlang een vaste rubriek in het 
Pro Excelsior Magazine. Sinds het seizoen 2012-2013 hebben wij deze rubriek 
een nieuw leven ingeblazen. Dit keer een portret van Bas Haanskorf.

PORTRET VAN EEN 
EXCELSIORSUPPORTER

Geboorteplaats: Rotterdam

Woonplaats: Rotterdam

Leeftijd: 39

Excelsior-supporter sinds: 1998

Beroep: fysiotherapeut

Vakantiebestemming: Ischgl

Hobby’s: voetbal kijken en bier 

drinken, poolen en hardlopen 

Muziek: rock

Film: Pulp Fiction

Acteur/actrice: geen voorkeur

Kledingmerk: geen voorkeur 

Televisiezender/programma: 

Netflix 

Eten: bbq

Drank: bier, whisky en water

Boek: God als misvatting en 

Sapiens

Mooiste stadion: een lege 

Kuip

Lelijkste stadion: een gevuld 

Kasteel ;-)

Jeugdidool: Marco van Basten

Tot slot: Nou, dat was ’m wel…

Favoriete buitenlandse club: 

geen voorkeur 

Speler Nederland: Virgil van Dijk

Speler buitenland: Lionel Messi

Mooiste voetbalmoment: 

16-05-2010!!!
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#SAMENSTERK

Om de samenwerking binnen de Excelsiorfamilie verder te 
versterken gaan vertegenwoordigers van SBV Excelsior, 
Supportersvereniging Pro Excelsior, Sportclub Excelsior, 
Excelsior4All en Excelsior Hospitality in werkgroepen 
samenwerken.

MEER SAMENWERKING 
BINNEN EXCELSIORFAMILIE

Het doel van de werkgroepen is 

om gezamenlijk Excelsior meer 

bekendheid te geven en om de 

onderlinge banden tussen de 

verschillende groepen binnen 

Excelsior verder aan te halen. 

Diverse thema’s zullen verder 

worden uitgediept, zoals:

• stadionbezetting

• samenwerking met 

amateurverenigingen

• communicatie  

Ieders betrokkenheid en ideeën 

zijn welkom. Dus heb je vragen, 

opmerkingen of suggesties

stuur dan een e-mail naar 

info@proexcelsior.nl!

spread.indd   4 25-11-2014   15:37:13
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DE VRIENDEN VAN PRO EXCELSIOR

DE VRIENDEN VAN 
PRO EXCELSIOR

A1UTRECHT

NATHAN, MARISKA, 
JAMAINE & DAVID

WENDY RIJSDIJK 

STRIJDEN & WINNEN?

PATRICK & SEAN MELIEF

DANNY VAN AALST

OPA KOK, JUDITH & BO

DOLF, JAPIE, NOL & BASSIE

SIMON KELDER

TIM DEN HOLLANDER

POFKE

PERSIE ELECTRIC DAVID MULDER

ELKE WEEK ER TEGENAAN!

RON VEERMAN

WIM RUIGROK

HEIKO OBERMAN

MICHEL VAN DER NEUT

TOM AIJKENS

AAD MEERTENS

TOM EN JEROEN 
AMSTERDAM

BEST LEUK DE 
KEUKENKAMPIOEN DIVISIE

STEWART HENRY
AND FAMILY

DEBBY, VINCENT, JIP & FEE

HENNEPHOF HILVERSUM

YOUNG BOYS KRALINGEN

RICKNICKENICK

LAATSTE MINUUT!!

ROMANO EXCELSIOR 
STRIJDEN EN WINNEN

SCHOLLEVAAR (KC)

HENNIE VAN DER NEUT

HANS VAN DER NEUT

AN & TON STREUR

SANTINO & FLEUR

JOEP

FAAS

EXCELSIOR HOSPITALITY
& EVENTS 

MAUYI & PAULA SEBBY KLAY
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EXCELSIOR OP TWITTER

JACKO VAN AST

@JACKOVANAST 13 FEB.

Mooie crematieplechtigheid voor 

Kanjer Dicky van Zanten. Veel 

belangstelling vanuit Excelsior als 

waardering voor Lid van Verdienste 

dat zich bijna 50 jaar voor de club 

heeft ingespannen.

DYLAN METSELAAR

@DYLANMETSELAAR 21 FEB.

Wie waar wil voor zijn geld, neemt 

een seizoenkaart bij Excelsior: 

113 doelpunten in 27 wedstrijden. 

#excdbo

CORONACRISIS!

@_PROTECTALLLIFE 22 FEB.

Leuk maar ook bizar feitje: Tot nu 

toe heeft #Excelsior in hun thuis-

wedstrijden de meeste doelpunten 

gemaakt in het betaalde voetbal, 

maar in diezelfde thuiswedstrijden 

ook de meeste goals tegen van alle 

ploegen in zowel de #Eredivisie als 

de #KKD #excelsiorrdam #bizar 

#ongekend

PHIL O’SULLIVAN

@PHILCASH 6 MRT.

Really enjoyed the match 

tonight @excelsiorrdam  v @mvv-

maastricht Its excellent to get to 

other countries and experience the 

football. The Excelsior fans were 

brilliant. Great atmosphere

AHMAD MENDES MOREIRA

@AMMOREIRAA 17 MRT.

Een groot applaus en veel respect 

voor iedereen in de zorg en natuur-

lijk alle anderen die hard aan het 

werk zijn om onze maatschappij 

draaiende te houden! Zorg goed 

voor elkaar en voor jezelf! 

Rood hart

 

DVA

@SCHEIDSAALST 17 APR.

Vrijdag de mooiste dag van de 

week... helaas al een tijdje niet 

meer. Hopelijk snel weer naar 

Woudestein! #strijdenenwinnen 

#samensterk 

SV PRO EXCELSIOR

@PROEXCELSIOR 21 APR.

Dit was het dan voor 2019-2020. 

Bedankt voor jullie steun dit 

seizoen. Let goed op jezelf en 

elkaar. Hopelijk tot snel. 

#samensterk

Ook op Twitter wordt veel geschreven over en door Excelsior. Arie 
Bijl houdt de tweets in de gaten en selecteert voor elk nummer van 
Pro Excelsior de leukste, gekste en meest opvallende.

EXCELSIOR OP TWITTER

AWAYDAYS NL

@AWAYDAYSNL 19 MRT.

De Young Boys Kralingen (Excelsior) hebben ook een doek gemaakt 

voor de hulpverleners!
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COLOFON
Pro Excelsior is het officiële orgaan 

van de supportersvereniging Pro 

Excelsior, opgericht 25 augustus 

1995. Pro Excelsior wordt verspreid 

aan alle leden en aan door het 

bestuur aangewezen personen en 

instellingen. Pro Excelsior verschijnt 

4 x per seizoen.

E: info@proexcelsior.nl

I: www.proexcelsior.nl

BANKREKENING: 
NL66RABO0385856040

(Rabobank Ridderkerk)

KAMER VAN KOOPHANDEL: 
Nr. 24323983 (Rotterdam)

MEDEWERKERS:
Arie Bijl, Stewart 

Henry, Cor Hulsbus, TvK, Dylan 

Metselaar, Jos Muyres, Cees van Os, 

William Rijsdijk, Hans Warnaar
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Theo Melgert (voorzitter),
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Dylan Metselaar (secretaris en media) 
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De meningen in de bijdragen zijn van 
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noodzakelijk te worden gedeeld door 

de andere medewerkers of door het 

bestuur van de supportersvereniging.
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De uitbraak van het coronavirus 

heeft ook gevolgen voor de 

plannen van SV Pro Excelsior 

voor dit en volgend seizoen. 

In overeenstemming met de 

overheidsmaatregelen heeft het 

bestuur alle evenementen die nog 

gepland stonden voor het seizoen 

2019-2020 afgelast.

Daarnaast is besloten om het 

jubileumfeest ter ere van het 

25-jarig bestaan van Pro Excelsior 

uit te stellen naar 2021. Deze 

viering stond medio september 

gepland. Het is nog onzeker wat 

tegen die tijd weer mogelijk is. 

Daardoor bestaat het risico dat de 

komende maanden voor niets vele 

voorbereidingen worden getroffen.

Er zal voorlopig geen 

evenementenkalender voor het 

seizoen 2020-2021 verschijnen. 

Zodra meer duidelijk is wat wel 

en niet kan na 1 september, zal 

een voorlopige kalender worden 

opgesteld waarbij de richtlijnen 

van de overheid in acht worden 

genomen.

De algemene ledenvergadering zal 

wel doorgang vinden in september. 

Als de situatie het niet toelaat 

om fysiek bijeen te komen, wordt 

een digitale vergadering gepland. 

Zodra er meer duidelijkheid 

is, ontvangen alle leden een 

uitnodiging voor deze vergadering. 

VERPLAATSING 
EVENEMENTEN DOOR 
CORONAVIRUS

mailto:info@proexcelsior.nl
https://www.proexcelsior.nl/
https://www.zpress.nl/




www.dsw.nl

@DSW_Zorg

DSW_Zorg

DSW Zorgverzekeraar

DSW_Advertentie Presentatiemagazine_A4_2019-2020.indd   1 11-09-2019   10:58:55

https://www.dsw.nl/

