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IK WIL OERRR

Stap de deur uit, welkom in OERRR!
OERRR is lekker buitenspelen. Meld
je nu aan voor OERRR en ontvang
4 x per jaar de leukste doe- en
ontdekopdrachten. Kijk op OERRR.nl.

VAN DE VOORZITTER

VAN DE VOORZITTER
Voetbalsupporters bewaken de binnensteden in Nederland om te voorkomen dat stadsgenoten
de boel slopen, Plaswijckpark wordt in de fik gezet, de winkelstraten in Zuid worden gerenoveerd
door kansarme, slecht opgevoede jongeren… Het zijn barre tijden. Rampspoed en ellende
domineren de berichtgeving in de media, het is zoeken naar lichtpuntjes… De haartransplantatie
van Sander (ik juich niet op 16 mei) de Kramer, René le Blanc die droomt van een duet met zijn
idool Engelbert Humperdinck aanstaande juni in Oostende en Johan Derksen die ambassadeur
wordt van Code Oranje.
De sportieve malaise in Kralingen
is ook een dankbaar onderwerp in
het AD Rotterdams Dagblad, de
Excelsiorwatcher is scherp en bericht uitgebreid over ontevreden
fans en spelers die elkaar de huid
volschelden… Echte fans kunnen
onmogelijk tevreden zijn met de
prestaties en in het veld vallen
er wel eens wat woorden. Dat is
eigenlijk geen nieuws, dat gebeurt
op alle voetbalvelden. Zolang de
sfeer binnen een spelersgroep
onderling prima is (en dat blijkt zo
te zijn, heb ik uit diverse bronnen
vernomen) moet je elkaar de waarheid kunnen zeggen.
De wedstrijden in de KKD blijven
voorlopig live te volgen via ESPN,
mede door inzet van het Supporterscollectief Nederland werd een
eerdere beslissing om hiermee te
stoppen teruggedraaid. Een doekje voor het bloeden, want niets
kan een wedstrijd live bijwonen in
het stadion vervangen.
Vorige maand zijn jullie geïnformeerd via de social media kanalen

en het Excelsior Magazine over de
voortgang van de werkgroepen.
Zij blijven met elkaar in gesprek en
ontwikkelen nieuwe plannen met
als onderliggende vraagstelling:
hoe blijft de club in contact met
haar fans, hoe kunnen we de binding in stand houden en op welke
manier kunnen de fans de spelers
steunen?

wedstrijden, evenementen en
voorstellingen weer langzaam
(meer) toeschouwers worden toegelaten… Je moet er toch niet aan
denken dat we promotie straks
vanaf onze thuisbank moeten
vieren…
Theo Melgert
Voorzitter
SV Pro Excelsior

NEC - De Graafschap moet de
eerste wedstrijd in het Nederlandse profvoetbal worden met
publiek sinds eind september. Het
duel in de eerste divisie op zondag
21 februari geldt als experiment
van de overheid en wetenschap. In
het Goffertstadion zijn 1.500 fans
welkom. Radboud UMC en
een onderzoeksbureau zullen de aanwezigen testen en
hopelijk levert
dit positieve
resultaten op
en kunnen
tijdens
voetbal-
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BESTE STUURLUI
Wij leven niet bepaald in de meest vrolijke tijden. Het coronavirus en de maatregelen ter bestrijding
daarvan raken ons allemaal. Ik weet natuurlijk niet hoe mijn Excelsior-vrienden erover denken, maar
ik laat de maatregelen met enige gelatenheid over me heen komen. Ze dienen een doel en dat doel is
nobel: een einde maken aan de pandemie!
Meer dan eerder in mijn leven
besef ik, dat ik onder deze
omstandigheden eigenlijk weinig
reden tot klagen heb. Ik heb
iedere dag eten en drinken, een
dak boven mijn hoofd en tot mijn
grote verbazing ontvang ik nog
iedere maand netjes mijn salaris.
Dat laatste kan lang niet iedereen
zeggen. Je zult in deze beroerde
tijd maar zzp’er zijn, muzikant of
uitbater van een café-restaurant.
Veel jongeren voelen zich beperkt
in hun mogelijkheden en menig
oudere zit in een verzorgingshuis
de uren af te tellen tot de enige
kleindochter op bezoek komt.
En dan is er nog de grote groep
die zich een drieslag in de rondte
werkt om alles in deze beroerde
tijden zo goed mogelijk in banen
te leiden: mensen in de zorg, bij de
politie, in het onderwijs... Droeg ik
een hoed, ik zou hem voor al deze
mensen afnemen en er nog een
diepe buiging bij maken ook.
Ondanks alles zou ik die hoed
ook voor de beleidsmakers
afnemen, ook voor de (inmiddels
demissionaire) regering en het
Outbreak Management Team,
want laten we eerlijk zijn, het
is geen eitje om onder deze

omstandigheden beleid te voeren
waar iedereen zich in kan vinden.
Elke maatregel om de pandemie
in te dammen kan rekenen op een
storm van kritiek. De beste stuurlui
staan immers altijd aan wal.
Hoewel de regering en het OMT
zeker steken hebben laten vallen,
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denk aan het ontbreken van een
goed doordacht vaccinatieplan,
heb ik absoluut niet de pretentie
het allemaal beter te weten.
Integendeel: ik heb de ballen
verstand van Covid-19 en waar
je geen verstand van hebt, daar
zwijg je over. “Wie de sport niet
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beoefent, moet zich ook niet
met de spelregels bemoeien!”,
werd vroeger in het katholieke
zuiden waar ik ben opgegroeid,
over de Paus gezegd als die
zich weer eens over het gebruik
van voorbehoedsmiddelen had
uitgelaten.
Zo is dat en daarom word ik
allesbehalve blij van het eindeloze
geouwehoer op radio en televisie,
in kranten en op internet over
Covid-19. Iedere halve zool krijgt
daar een podium om zijn of haar
zegje te doen, terwijl het mij geen
ene mallemoer interesseert wat
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een Gerard Joling, Doutzen Kroes
of Maurice de Hond over corona
te melden hebben. Ik geloof
niet in complottheorieën en heb
0,0 respect voor eencelligen
die Kamerleden uitmaken
voor kinderverkrachters en de
bestrijding van het virus aangrijpen
om de boel kort en klein te slaan.
Graag had ik hier geschreven
dat Excelsior een troost in deze
donkere dagen is. Ik trap beslist
een openstaande deur in als ik
zeg dat onze prestaties niet om
over naar huis te schrijven zijn.
Geen haar op mijn grijze lelijke kop

gelooft dan ook nog in een goede
afloop van dit seizoen. 2020-2021
is een verloren seizoen en er zal
echt fundamenteel iets moet
veranderen, willen we volgend jaar
de zo begeerde sprong naar een
hoger plan maken.
Ik weet niet hoe mijn vrienden met
een rood-zwart hart erover denken,
maar ik heb dit jaar eigenlijk nog
niet echt van het spel van onze
jongens genoten. En om heel
eerlijk te zijn: vorig jaar ook niet.
Natuurlijk waren er af en toe wat
lichtpuntjes. De wedstrijd tegen
PEC en ook die tegen Cambuur
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stemden mij hoopvoller, maar
aan de wedstrijden daarna – ook
de gewonnen wedstrijden tegen
Eindhoven, MVV en TOP – heb ik
geen goed gevoel overgehouden.
Eigenlijk zie ik iedere wedstrijd
een herhaling van hetzelfde
patroon: na een bemoedigend
begin, het vroeg storen van de
tegenstander, zakken we ver
terug op eigen helft en geven
we de tegenstander alle ruimte
om de bal rond te spelen. Duels
worden niet echt meer aangegaan
en de dekking van de spelers van
de tegenstander laat te wensen
over. Echt ergerniswekkend vind
ik de trage spelhervattingen.
Het grote aantal spelers dat
om het eigen strafschopgebied
blijft hangen bij een doeltrap,
het gepriegel achterin. Door die
trage spelhervattingen krijgt de
tegenstander keer op keer alle tijd
om ons vast te zetten.
Exact die manier van spelen
heeft ons twee jaar geleden het
eredivisieschap gekost. Iedere
keer als we achteruit beginnen te
voetballen, slaat mij de schrik om
het rood-zwarte hart… En bijna
iedere keer gebeurt wat ik ‘met
grote vreze’ vreesde. Het loopt me
dan – bij wijze van spreken – dun
in de broek. En iedere keer vraag
ik me af: “Dijkhuizen moet dit toch
ook zien, waarom grijpt hij niet
in? Al zijn voorgangers moeten dit
toch ook hebben gezien, waarom
grepen zij niet in?”

En er is nog iets: ik mis strijd! Ik
wil spelers zien die er tot en met
de laatste seconde alles aandoen
om punten over de streep te
trekken. Ik wil na die strijd spelers
met verwrongen zwetende en
bloedende koppen van het veld
zien stappen, met gehavende en
beslijkte tenues. Ook als er op
kunstgras wordt gespeeld!
Maar… feitelijk ben ik – als het
om voetbal gaat, als het om mijn
cluppie gaat – net zo’n verrekte
betweter als al die lui die bij de
bestrijding van het coronavirus een
grote mond opzetten. Ook ik heb
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gemakkelijk praten, ook ik ben een
stuurman die aan de wal staat.
Wat ik eigenlijk wil zeggen: mijn
rood-zwarte hart bloedt vanwege
het matige presteren van mijn
cluppie. En toch volg ik iedere
wedstrijd op de voet, zoals dat
hoort. Iedere keer weer hoop ik
dat het nu beter gaat. Excelsior
is een club van promoveren en
degraderen, een club van voor- en
tegenspoed. Het is dus gewoon
een kwestie van geduld, rustig
wachten op de dag, dat onze club
weer promoveren mag!
Tekst: Jos Muijres
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DE MAGIE VAN HET
BEKERTOERNOOI
De redactie van SV Pro Excelsior drukt mij altijd op het hart om bij het schrijven van een column
vooral een onderwerp te kiezen welke bij het verschijnen van de nieuwe editie van het magazine
qua actualiteit nog niet is achterhaald, en wat betreft het seizoen 2020-2021 is dat vooral ook
een wijze raad. Toch ga ik me deze keer niet geheel houden aan deze wijze raad. Mijn column staat
voornamelijk in het teken van het KNVB-bekertoernooi.
Ik zal maar direct met de deur in
huis vallen. Wat een hopeloos
seizoen beleeft Excelsior tot nu
tot in de eerste divisie, bovendien
een seizoen waarbij ik het gevoel
heb dat ik continue heen en
weer wordt geslingerd tussen
hoop en teleurstelling. Mijn
recent aangeschafte Excelsior
tapasplank is al een aantal maal
als een dodelijk projectiel door
mijn huiskamer gevlogen. Ik krijg
hoop bij een goede serie van
drie gewonnen duels, maar die
hoop wordt direct weer de grond
in geboord bij een serie van zes
nederlagen op rij.
In zo’n seizoen is er één geluk: het
KNVB-bekertoernooi. Ik vermoed
dat er in Nederland weinigen zo’n
grote fan zijn van dit toernooi als
deze. De beker kan natuurlijk niet
van start gaan alvorens Heinrich
Welling de loting heeft verzorgd.
Nog nooit heb ik een loting onder
de bezielende leiding van Heinrich
gemist, zelfs niet helemaal aan
het begin als de loting te volgen
is via een KNVB-stream ergens
in een muffig zaaltje. Ik hoop
wel dat Heinrich ondanks zijn
cultstatus gewoon zichzelf blijft.
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De kenmerkende grote snor heeft
Heinrich inmiddels ingeruild voor
de looks van George Clooney.
Het KNVB-bekertoernooi heet
tegenwoordig de TOTO KNVB
Beker, maar goed dat klinkt nog
altijd beter dan de Gatorade
Cup zoals het bekertoernooi in
2005-2006 werd genoemd. En
uiteraard ook vele malen beter
dan de Belgische variant: de
Croky Cup, het zou als club je
eerste prijs zijn: de Croky Cup!
Misschien dat Johan Boskamp
die Croky Cup ook uitreikt? Je
zou na een dergelijke bekerwinst
als onderhoudsmedewerker de
opdracht krijgen de term ‘Croky
Cup’ op je stadionmuur of in je
catacomben te moeten graveren:
2021 winnaar van de Croky Cup. Ik
zou het pertinent weigeren.
Naast fan van ons eigen KNVB
Bekertoernooi ben ik ook groot fan
van de FA Cup. Op zondagavond
10 januari 2021 beleefde ik één
van de mooiste bekerpotten ooit
gezien (en dat in coronatijd).
Marine F.C. uit Crosby – Merseyside
uitkomende op het achtste niveau
(Northern Premier League Division
One North West) van Engeland
nam het op tegen de Spurs. Er

zaten maar liefst 116 plaatsen
tussen Marine F.C. en Spurs in
de Engelse voetbalpiramide. Het
stadion van Marine F.C. biedt
plaats aan 3.185 toeschouwers.
Door de coronamaatregelen
bleef het stadion leeg, maar toch
verkocht de club 30.000 virtuele
kaartjes waardoor Marine F.C.
enkele tonnen kon bijschrijven.
Het kleine stadion (Rossett Park)
is omgeven door woonhuizen en
zo lukte het diverse omwoners om
vanuit hun achtertuin of vanuit het
zolderraam de lokale trots Marine
F.C. aan het werk te zien tegen het
grote Spurs. José Mourinho was
neergestreken op Rossett Park
een lokale buurman van Marine
F.C. had zijn stereo-installatie in
de tuin aangesloten en draaide de
gehele wedstrijd op volume 100
Engelse voetbalklassiekers als
‘football’s coming home’ van de
Three Lions.
Marine F.C. bood de Spurs prima
partij en in de twintigste minuut
kegelde een bonkige spits
genaamd ‘Neil Kengni’ de bal
snoeihard op de lat boven keeper
Joe Hart. Daarna nam Spurs het
heft in handen en uiteindelijk wist
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herinnering scoorde hij altijd. De
harde en kille cijfers van internet
leren mij dat dit best wel meeviel.
Van 1996 tot 1999 scoorde
Stefanović in tweeënveertig duels
dertien keer. Ter verdediging van
Stefanović: de periode 1996-1998
was een donkere Excelsiorperiode
met steevast een zestiende of
zeventiende plaats in de Eerste
divisie.

de formatie van José Mourinho met
0-5 te winnen. Marine F.C. ging
echter met opgegeven hoofd van
het veld en ondanks de huidige
coronaperikelen was heel Crosby
een ervaring rijker welke ze nooit
zullen vergeten.
Het KNVB-bekertoernooi blijft
ook het ideale toernooi om als
bescheiden club danwel als
amateurclub eeuwige roem te
verwerven. Zo stootte VVSB in
2016 door tot de halve finale van
de KNVB Beker (nadat het o.a.
FC Emmen en FC Den Bosch had
verslagen) en in datzelfde jaar
kegelde Jodan Boys Go Ahead
Eagles in de Aderlaarshorst uit
het bekertoernooi. In 2017 boekte
SWIFT een enorm bekersucces
door Vitesse na strafschoppen te
verslaan, in het jaar 2015 won HHC

Hardenberg van NEC en in 2013
stuntte JVC Cuijk tegen MVV
Maastricht.
Het bekertoernooi vormt ook de
mogelijkheid om als voetballer
van een bescheiden vereniging
eeuwige roem te verwerven op
de eeuwige topscoorderslijst van
het bekertoernooi. Op deze lijst
prijken o.a. namen van spelers van
WKE, Sparta Nijkerk en Excelsior
’31.
Op deze eeuwige lijst prijkt ook
een voormalig Excelsior speler,
een speler waar ik zeer goede
herinneringen aan bewaar:
Miroslav Stefanović. Als ventje
van een jaar of tien zag ik hem
met een staanplaats kaartje
van 3 gulden en 50 cent in de
achterzak geregeld in actie. In mijn
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En toch bewaar ik juist aan deze
periode als klein supportertje
goede herinneringen. Het
was naast de tijd van Miroslav
Stefanović de tijd van spelers
als Mark Zegers, Sjoerd Conrad,
Ferry de Haan, Sjaak Polak, Daniël
Rijaard, Michiel Sol, Mohammed
Allach, Ali Fattouchi, Remco
Heerkens, Damien Hertog,
Prince Polley en niet te vergeten
Raymond de Waard (voor de
jongere lezers, dat was zeg maar
de Jordan Botaka van de jaren 90).
Daarnaast werd er in het
seizoen 1996-1997 ook nog een
opmerkelijke speler van Feyenoord
gehuurd zijn naam: Gláucio de
Jesus Carvalho, kortweg: Gláucio.
Het Braziliaanse talent kwam een
aantal malen voor Excelsior in
actie, de ploeg uit RotterdamZuid beleefde echter maar weinig
plezier aan dit talent in zijn eerste
wedstrijd op Zuid kon hij een paar
minuten nadat hij ingevallen was
alweer van het veld met een rode
kaart wegens een zeer opzichtige
wraakactie. Daarna leidde Gláucio
een voetbalnomade bestaan
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het voerde hem langs clubs
als: America, Guarani FC, Rayo
Vallecano, Corinthians Alagoano,
Al Qadissiyyah, SC Internacional,
Paulista, Avispa Fukuoka, AD
São Caetano, Al-Salmiya, Paraná
Clube, EC Vitória en Oeste FC.
Vrijwel nergens hield hij het langer
dan een jaar uit.
Dan terug naar het KNVBbekertoernooi. Dit toernooi
bracht mij met Excelsior in
het verleden ook op plekken
waar ik anders waarschijnlijk
nooit zou zijn beland. Van een
bezoek aan het inmiddels ter
ziele gegane Woonwagenkamp
Emmen (W.K.E - inmiddels
omgedoopt tot WKE ‘16) met
als grootste fan zanger Jannes,
een pijnlijke bekernederlaag bij
HHC Hardenberg tot aan een
winnende strafschoppenserie bij
Haaglandia. Een wedstrijd waarin
Excelsior bij rust leidde met 1-3,
na 90 minuten was het echter
4-4 en pas in het slot van de
verlenging maakte Excelsior de
6-6. Na strafschoppen bekerde
Excelsior uiteindelijk verder. Ook
de Kralingse ‘armada van bussen’
welke op 8 april 2015 koers zette
richting Groningen voor de halve
finale van de KNVB-beker staat
nog altijd in mijn geheugen
gegrift.
Op dinsdag 19 januari 2021
beleefde Excelsior één van de
spaarzame hoogtepunten van dit
seizoen. Na een strafschoppen
serie werd MVV Maastricht
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uiteindelijk (dikverdiend) aan de
kant gezet. Alessandro Damen
ontpopte zich tot held door de
strafschop van Joy-Lance Mickels
te keren. Sander Fischer maakte de
laatste strafschop voor Excelsior
en toen MVV-aanvoerder Luc
Mares de laatste strafschop miste,
was de Kralingse feestvreugde
een feit. Op zaterdag 23 januari
kwam Vitesse als tegenstander in
de kwartfinale uit de koker, een
loodzware tegenstander.
Naar alle waarschijnlijkheid
is bij het verschijnen van de
nieuwe Pro Excelsior editie deze
wedstrijd al gespeeld. Toch
moet u dan maar nagenieten
van de 4-0 bekerwinst tegen
Helmond Sport, de stunt tegen
PEC Zwolle en de zenuwslopende
strafschoppenreeks tegen MVV
Maastricht. Ik acht het niet
onwaarschijnlijk dat dit de laatste
hoogtepunten zullen zijn van
dit seizoen. Of weet Excelsior
eindelijk een stabiele weg in te
slaan om zodoende toch nog een

gooi te kunnen doen naar een
play-offplaats? De aankomende
periode zal het leren.
Trouwens, na mij te hebben
verdiept in allerlei KNVBbekerfeitjes ben ik erg benieuwd
geworden wat er van Miroslav
Stefanović is geworden. Het
internetspoor droogt volledig op
nadat hij in het jaar 1999 Excelsior
verliet. Er bestaat een kans dat
mijn volgende column in het teken
zal staan van hem. Tot slot (los
van het vertoonde spel): mist
u dat bezoekje Woudestein nu
ook zo? Dat broodje bal inclusief
een koud biertje op het fanplein,
die smerige stadiontoiletten, de
aanmoedigingen van Harrie, het
gekloot in de verdediging, de
goals van Ómarsson en het gelul
na afloop? Ik mis het intens, ik
betrap me er ook iedere keer op
als ik over de Van Brienenoordbrug
kom dat mijn ogen zich focussen
op de lichtmasten van Stadion
Woudestein, het lijkt al eeuwen
geleden dat ik daar een wedstrijd
bezocht.
Hopelijk tot snel binnen de
poorten van stadion Woudestein,
desnoods voor een ingelaste
wedstrijd in het kader van de
Kralingse Croky-Excelsior4AllVan Donge en de Roo-BavariaWijnbar-en Simon Kelder Cup
welke u mede mogelijk werd
gemaakt door Bob’s autowas met
de groeten van Jos.
Tekst: KC
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VIEW FROM ENGELAND

VIEW FROM ENGLAND
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Onze supporter in Engeland, Stewart Henry, mist het voetbal
net zo hard als wij. Binnenkort krijgt hij zijn eerste coronainjectie, dus net op tijd om zonder pijnlijke arm een stukje te
tikken...

Excelsior bezocht. Ze hadden een
mooie clubnaam waar wij Engelsen
zo van houden, Telstar is er ook
zo een!

Een goede overwinning na
strafschoppen in Maastricht heeft
ervoor gezorgd dat we in the
winning mood zijn gekomen. Op
het moment van schrijven, staan
we in de middenmoot (elfde) en
een goede reeks in de beker geeft
ons iets positiefs om ons aan
vast te klampen. Het is jammer
dat er geen supporters aanwezig
konden zijn voor de kwartfinale
tegen Vitesse. We weten allemaal
dat een eenmalige wedstrijd op
Woudestein met Excelsior als
underdog, een geweldige sfeer

Ryan Koolwijk maakt een goed
seizoen door en ik ben blij voor
hem persoonlijk. Een goede
oud-speler van onze club en
misschien, achteraf gezien, was
het jammer dat we Ryan niet in
Kralingen konden houden. Ik
herinner me nog wel een koude
en besneeuwde vrijdagavond
wedstrijd bij AGOVV toen
leden van de Engelse Excelsior
supportersclub getuige waren
van een 2-4 nederlaag en
Ryan met aplomb een penalty
scoorde. Ik weet niet of er
een Nederlandse vertaling
is van dat woord maar in het
Engels betekent het ‘coolly’ of
‘confidently’. Een zeer goede
speler voor ons en ik wens hem
het beste, maar teleurgesteld dat
het niet in de zwart-rode kleuren
is. AGOVV was de eerste keer dat
we erachter kwamen dat sommige
Nederlandse stadions geen bier
schenken aan uitsupporters! Als
we dat hadden geweten, waren
we op een thuisvak gaan zitten…
Zoals iedereen die regelmatig live
wedstrijden bijwoont, mis ik het
echte voetbal. Lockdown 3.0 in
Engeland. De laatste wedstrijd
waar ik heen ging was vrijdag
28 februari 2020. Leicester City

zou opleveren. De supporters
zouden achter de jongens staan
en als twaalfde man de jongens
aanmoedigen voor de wedstrijd.
Een kans op promotie lijkt nu
onwaarschijnlijk en ik denk dat
we, als het gaat om het stellen
van doelen, maar moeten kijken
waar het schip strandt en hopen
op de winst van de derde periode.
Ik moet zeggen dat ik verbaasd
ben dat Almere City het zo goed
doet. Ze stonden bekend als FC
Omniworld toen ik voor het eerst
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speelde tegen Norwich. Norwich
uit is goed te doen voor mij,
ongeveer een uur met de trein
van huis. Ik nam vrij van mijn
werk, dronk ‘s middags iets in
het Manningtree Station Buffet
(sommige Excelsior-supporters
kennen dit café misschien als je
per boot en trein naar Engeland
bent gereisd) en een paar van
ons (Essex Foxes) gingen met de
trein naar Norwich. Er is een hotel
bij het stadion van Norwich, een
aantal van onze vrienden had
daar geboekt zodat we met z’n
allen wat konden drinken en zij op
zaterdag (na het ontnuchteren)
terug konden rijden naar
Leicester.
Het was een typische Leicester
City-uitdag, een geweldige avond
die alleen werd ontsierd door het
voetbal. We waren waardeloos,
verloren met 0-1, van een
ploeg die later dat seizoen zou
degraderen, door een doelpunt
van hun linksback. Het was het
enige doelpunt dat hij maakte
in het hele seizoen. Ondanks
de nederlaag was het een kans
om vrienden te ontmoeten, een
drankje te drinken, en ons team
te steunen. Soms, en ongeacht
het resultaat, denk ik dat we
dat allemaal missen. De sociale
interactie, de hoogte- en
dieptepunten. Dit is waarschijnlijk
de langste periode in 50 jaar dat
ik geen wedstrijd live heb gezien.
Ik ben nu 58 jaar en ik had nooit
gedacht dat ik een tijd als deze
zou meemaken. Ik weet dat dit

een voetbal fanzine is en dat
de volgende opmerkingen op
geen enkele manier politiek
gekleurd zijn, maar het is
onvermijdelijk om de impact
van de Covid 19-pandemie op
het leven van gewone mensen
niet te vermelden. Voetbal
is een belangrijk onderdeel
van veel van onze levens en
helaas hebben velen van hen
een dierbare verloren in deze
afschuwelijke tijd. De recente
rellen in veel Nederlandse
steden naar aanleiding van de
door de regering opgelegde
avondklok zijn breed uitgemeten
op de nationale televisie en in de
kranten in Engeland. Aan deze
kant van de Noordzee hebben
we meer dan 100.000 mensen,
jong en oud, zien sterven na een
positieve test op het coronavirus.
Het is alsof de bevolking van een
hele stad wordt weggevaagd.
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We hebben ook te maken met de
gevolgen van Brexit en het vertrek
van het VK uit de EU. Veel mensen
in Engeland werken al maanden
thuis, sinds maart vorig jaar, en
er lijkt nog steeds geen einde aan
te komen. Er wordt een vaccin
uitgerold en hopelijk wordt het in
de komende maanden beter. In de
tussentijd moeten we dankbaar
zijn dat we onze teams op
televisie kunnen zien of naar het
commentaar op de radio kunnen
luisteren. Een overwinning van ons
team geeft ons een opkikker.
Wie weet wanneer we weer eens
naar Nederland kunnen reizen
om Woudestein te bezoeken,
maar we kijken er erg naar uit,
lekker met een biertje in het
supportershome en alle bekenden
weer ontmoeten… Strijden en
winnen! Hou vol!
Stewart Henry
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FLETS EERBETOON
IN CORONATIJD
Met een 1-3 overwinning uit bij TOP Oss sloot Excelsior op
23 januari een succesvolle week af. Het weekend ervoor werd
al gewonnen van FC Eindhoven. Met deze zwaarbevochte
punten krabbelt Excelsior uit het dal van de laatste weken en
kruipt het weer omhoog op de ranglijst. Ook het behalen van
de kwartfinale van de KNVB-beker tegen MVV is een prima
prestatie.
Toch zijn deze overwinningen
voor mij niet het meest in het oog
springende nieuws. Tegen TOP Oss
speelde Luigi Bruins namelijk zijn
250ste wedstrijd voor Excelsior.
Vanwege het ontbreken van
supporters werd deze mijlpaal
noodgedwongen afgedaan met
slechts een bericht op de website
van Excelsior, inclusief de docu
van Fox over zijn carrière. Luigi
verdient meer vind ik.
Een jongen van de club, van
jongs af aan opgegroeid en als
voetballer gevormd bij Excelsior.
Na de gehele jeugd doorlopen te
hebben bij Excelsior uiteindelijk
doorgestoten naar de hoofdmacht
en na goede optredens in zijn
nog jonge jaren een transfer
afgedwongen naar Zuid. Ook in De
Kuip liet Luigi zien te beschikken
over een prachtige techniek,
resulterend in meerdere mooie
goals en assists en het behalen van
de KNVB-beker in 2007-2008.
In de seizoenen daarna ging het
minder voortvarend. Hij was te
flegmatiek volgens velen, kon
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niet knokken en werd uitgefloten
door de eigen aanhang. Luigi
bleek geen typische Feyenoordvoetballer. Iedereen mag voor
zichzelf invullen of dit terechte
kritiek was of misschien juist een
compliment voor het spel van
Luigi.
Luigi werd de Heintje Davids
van Excelsior. Na uitstapjes
naar Salzburg en Nice keerde
hij iedere keer weer terug op
het warme nest in Kralingen om
samen met zijn oude maatjes en
vertrouwde mensen in de staf
te genieten van het spelletje.
Nog steeds is hij een liefhebber,
wat duidelijk te zien is aan zijn
manier van voetballen. Achterin
de bal ophalen, wegdraaien van
zijn tegenstander, de ruimte
vinden op het middenveld, de
steekpass naar een snelle spits,
een goed verzorgde vrije tap of
het gecontroleerd binnenschieten
van een pingel. Het spel van Luigi
bevat veel moois, waarvoor een
supporter naar het stadion komt.
Ook nu bewijst Luigi nog steeds

van grote waarde te zijn voor
zijn Excelsior. Door een blessure,
begin dit seizoen, mistte hij de
nodige wedstrijden. Gelukkig
is hij op de goede weg terug
en begint de vorm zich stilaan
weer te tonen. Met zijn ervaring
en kwaliteit kan een fitte Luigi
Bruins een belangrijke bijdrage
leveren aan het herstel van
Excelsior. Zowel binnen als buiten
het veld is hij een voorbeeld
voor alle aanstormende jeugdige
talenten die, net als Luigi vele
jaren geleden, bij Excelsior aan
het begin staan van een mooie
carrière.
Maar hoe gaat het verder? Het kan
en mag toch niet zo zijn dat dit
het laatste seizoen van Luigi is in
het Excelsiorshirt en dat er eind
van dit seizoen een troosteloos en
onwaardig afscheid zonder publiek
hem ten deel valt. Ik hoop dat het
bestuur, staf en Luigi eruit komen
om zijn contract te verlengen,
zodat we nog langer van deze
clubicoon mogen genieten. Nog
liever zie ik Luigi een contract
voor het leven tekenen, tot zijn
veertigste in het eerste team
voetballen en parallel daaraan
zijn trainerscarrière opbouwen,
zoals hij dat ook als voetballer bij
Excelsior heeft gedaan.
Tekst: TvK
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INTERVIEW FERRY
TOM MUYTERS
DE HAAN

‘DE SUPPORTERS BIJ EXCELSIOR
WAREN FANTASTISCH’
Tom Muyters besloot eind vorig jaar een punt te zetten achter zijn voetbalcarrière. Hij richt zich
vanaf nu op zijn eigen keepersschool. SV Pro Excelsior zocht Muyters begin dit jaar op. Want al
maakte de doelman tussen 2015 en 2017 weleens een foutje bij Excelsior, geliefd was hij zeker
onder veel supporters.
Hoe kijk je terug op je periode
bij Excelsior?
Ik heb bij Excelsior echt een heel
leuke tijd gehad. Voor mij was
het de eerste keer Eredivisie, de
supporters waren fantastisch.
Ik was natuurlijk altijd ‘de Belg’.
De Eredivisie was gewoon leuk,
we zijn erin gebleven. Dat was
fantastisch.
Er waren supporters die een
fanpage voor je oprichtten
en zelfs je handtekening is

Weet ik niet. Ik denk dat je die
vraag aan hen moet stellen. Een
fanpage is alleen maar leuk dat
dat gebeurt. Ik weet wel het
verhaal van die tatoeage, dat is
een beetje een gek verhaal. Ik
had dat snel op zijn arm gezet
na het behoud in de Eredivisie.
Daarna zei hij: ‘ik ga naar een
tattooshop’. Ik zei: ‘houd eens op,
doe eens gewoon normaal’. De
volgende dag zag ik op Facebook
dat hij toch was geweest. Dat was
wel apart.

getatoeëerd op de arm van een
supporter. Hoe komt dat, denk je?

Je loopbaan in het betaalde
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voetbal is beëindigd.
Wat zijn je plannen nu?
Ik ben begonnen met een
keepersschool, de Muyters
Academy. Ik wil jonge keepers
gaan begeleiden naar een beter
niveau. Dus jonge keepertjes
beter maken. Ik vind dat toch er
toch wel een bepaald iets mist
in de voetballerij. Vooral heel
veel grote scholen. Ik wil het
kleinschalig houden. Echt éénop-één of kleine groepjes met de
aandacht die iedereen verdient.
Ik denk dat ik daar wel een goede
bijdrage in kan leveren.
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VERGETEN WEDSTRIJDEN

VERGETEN WEDSTRIJDEN:

EEN GELUKKIGE
‘HALVE WINST’ IN VENLO
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
veertiende editie gaan we terug naar donderdag 27 mei 1982,
de dag waarop Excelsior met geluk ‘half’ wist te winnen.
Tot niet eens zo heel gek lang
geleden bestond de nacompetitie
uit een poule van vier. Zo ook in
het seizoen 1981-1982, waarin
Excelsior een jaar na degradatie
als derde eindigde. De weg terug
naar de eredivisie moest dus
verlopen via het toetje van het
seizoen. Een toetje zonder suiker
dan. Directe promotie werd niet
alleen op slechts drie punten
misgelopen, nacompetitieduels
waren ook financieel een doorn in
het oog. De kosten: 60.000 tot
100.000 gulden. Per wedstrijd.
En dan had Excelsior ook nog
eens slechte ervaringen met
de nacompetitie. ,,Tweemaal
hebben we meegedaan. Eén keer
drie punten en de andere keer
zelfs maar één”, memoreerde
Ton Pattinama in Het Vrije Volk.
Desondanks was Excelsior volgens
de krant inmiddels een geduchte
tegenstander en ,,gerust
kanshebber voor de derde plaats
in de eredivisie”.
Dat bleek in de eerste wedstrijd,
thuis tegen Telstar. Het werd
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2-0 en daarmee deed Excelsior
zichzelf nog veel te kort. De ploeg
van trainer Hans Dorjee zat in een
flow met vijf duels op rij zonder
puntverlies, waarin het doelsaldo
ook nog eens 20-4 was.
GEDUCHTE TEGENSTANDER
Toch was een nieuwe zege in het
tweede nacompetitieduel, uit
tegen FC VVV, geen uitgemaakte
zaak. De twee competitieduels
tegen de Venlonaren, nummer
zeven in de eerste divisie, gingen
met 0-2 en 2-4 verloren. ,,VVV
heeft dit seizoen al eerder
bewezen een tegenstander te zijn,
die een team als Excelsior niet
ligt”, aldus Het Vrije Volk.
Bovendien, VVV moest al wel
alles of niets spelen, vond trainer
Sjef Vergoossen. De ploeg had
het eerste duel met 1-0 verloren
bij sc Heerenveen en een nieuwe
nederlaag zou betekenen dat

VVV ,,voor de troostprijzen moet
gaan spelen”, zei de trainer tegen
het Limburgsch Dagblad. ,,We
moeten op de volle winst spelen.
Aan een behouden spelletje heb
je in deze fase van de nacompetitie niets.”
Op Terrein De Koel werd een
‘kleine oorlog’ uitgevochten,
aldus Het Vrije Volk. Daarmee
doelde de krant op het harde spel.
Scheidsrechter Jan Keizer had
,,blijkbaar slechts een gele kaart
op zak had”, vulde het Limburgsch
Dagblad aan.
Het werd een oorlog zonder
winnaar. Of, zoals de Limburgse
krant het resultaat met een
optimistische blik bekeek,
een halve winst voor VVV.
Rekenkundig klopte dat, want
een zege was destijds nog twee
punten waard. Het werd wel
‘slechts’ een halve winst voor
de Limburgers, zo was ook de
conclusie in de Rotterdamse
krant.
De woorden van Vergoossen
waren niet gelogen. De eerste
helft was weliswaar rommelig,
maar VVV toonde zich volgens

,,WE MOETEN OP DE VOLLE WINST SPELEN.
AAN EEN BEHOUDEN SPELLETJE HEB JE IN
DEZE FASE VAN DE NACOMPETITIE NIETS.”
SUPPORTERSBLAD PRO EXCELSIOR | 2020-2021

Afbeelding Limburgs Dagblad via Delpher

VERGETEN WEDSTRIJDEN

Het Vrije Volk een ploeg die
hoe dan ook wilde winnen.
Dat moest dan wel gebeuren
op efficiënte wijze. Want veel
kansen werden niet genoteerd:
,,Breed uitwaaierende linies
met dus veel speelruimte op het
middenveld, maar weinig ruimte
in de voorhoedes leidden tot een
rommelig spelbeeld.” Eigenlijk
het meest opvallende volgens Het
Vrije Volk in de eerste helft, naast
schitterende afstandpasses van
Frans Struis: keiharde tackles.
,,Beide ploegen gingen er stevig
tegen aan.”
AFSTANDSSCHOTEN
Excelsior kwam goed uit de

startblokken en VVV had het
lastig om de Rotterdamse
combinaties te ontregelen
maar bleef hardwerkend bleef
de ploeg overeind, zag het
Limburgsch Dagblad. Halverwege
kreeg VVV enigszins grip op
de wedstrijd, maar het liet zich
alleen een minuut voor rust zien
in aanvallend opzicht. Andersom
moest Excelsior het vooral hebben
van afstandsschoten.
Als er na rust een ploeg leek te
gaan winnen, was het dan toch
VVV, dat volgens de Limburgse
krant zeker niet de sterren van de
hemel speelde maar wel het meest
gevaarlijk was. Een kwartier na
rust was het dan ook raak voor
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de thuisploeg. ,,Voorstopper
Verlijsdonk wrong zich langs
enkele tegenstanders en uit zijn
brede pass kon Jos Luhakaij
alleen op het doel afstormen.
Tegen zijn schuiver was Vermunt
kansloos.”
De 1-0 bracht Excelsior
aanvankelijk van de wijs en
dat kostte bijna een tweede
tegengoal na een fout van Van
Tour. Daarna had verdediger
Addie Bijl ook zomaar het veld
afgestuurd kunnen (of volgens de
Limburgse krant moeten) worden
,,toen hij de doorgebroken
Nunemete als laatste man de vrije
doortocht ontnam”.
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GELUK
,,Maar ook weer ‘geluk’ was
de onmisbare factor, die de
Rotterdammers definitief op weg
hielp”, schreef Het Vrije Volk. De
Limburgse collega’s waren harder
en spraken van een ‘catastrofale
defensiefout’. “Jo Levels [ging]
in het eigen doelgebied met de
bal soleren in plaats van royale
opruiming te houden”, aldus de
duidelijk gefrustreerde journalist.
,,Van Goossen snoepte hem het
leer af, kwam tot aan de cornerlijn
en uit zijn keiharde voorzet kon
de vallende Vooijs de bal niet
klemvast houden. De attente
Eddy Ridderhof gleed het leer
simpel in de touwen: 1-1.”

Nu was het VVV dat op slag de
weg kwijt was. Tot grote onvrede
van het publiek, dat zich liet
horen, en wat voor aanvoerder
Ressel het signaal was om het
voor gezien te houden. Trainer
Vergoossen lukt het echter nog
om hem om te praten. Excelsior
had nog wat olie op het vuur
kunnen gooien, maar het bleef
dus bij een halve winst.
PROMOTIE
Excelsior won vervolgens beide
ontmoetingen met de grootste
concurrent sc Heerenveen en

leek moeiteloos op weg naar
de eredivisie. ,,De absolute
heerser van de nacompetitie”,
schreef Het Vrije Volk. Maar
in de voorlaatste speelronde
stond die zekere promotie
ineens op losse schroeven door
een onverbiddelijke revanche
van VVV. Excelsior verloor de
‘promotiewedstrijd’ met liefst
0-4.
Een week later kwam uit tegen
Telstar alles alsnog goed, door
een strafschop tien minuten
voor tijd. Het werd, net als uit
tegen VVV, 1-1 en daarmee was
de terugkeer in de eredivisie op
doelsaldo een feit. De nog altijd
vijf meest succesvolle jaren in de
clubhistorie zouden volgen.
Tekst: Dylan Metselaar

Afbeelding Vrije Volk via Delpher

“Mijn sterke been, hè”, riep
Ridderhof gekscherend naar de
bank, zo verklaarde Het Vrije

Volk zijn rechterbeen heilig.
Vergoossen gaf na afloop toe
geen gelijkmaker te hebben zien
aankomen, terwijl Dorjee zag dat
Excelsior hoe dan ook zou gaan
scoren.

SUPPORTERSBLAD PRO EXCELSIOR | 2020-2021

19

EEN ELFTAL VRAGEN AAN...

ELF VRAGEN AAN… JOOST SCHLEICHER

‘NA DE EERSTE WEDSTRIJD
WAS IK VERLIEFD’
Jarenlang legde Cor Hulsbus elf vragen voor aan oud-spelers, sportjournalisten en mensen die iets
voor Excelsior doen of er werken. Sinds het najaarsnummer worden elf vragen voorgelegd aan een
supporter. Dit keer is Joost Schleicher aan de beurt.
“Ik ben dus Joost Schleicher, 27
jaar en werkzaam in de marketing.
Normaal gesproken ben ik veel
bezig met sport. Ik ga een aantal
keer per week naar de sportschool
en ben aan het trainen voor
de marathon van Rotterdam.
Verder ben ik vanuit Young Boys
Kralingen fanatiek Excelsiorsupporter.”
1. Sinds wanneer ben je supporter
van Excelsior?
Ik heb in 2004 mijn eerste
wedstrijd bezocht (Excelsior - De
Graafschap)
2. Weet je je eerste bezoek aan
Woudestein nog en wanneer was
dat?
Mijn eerste wedstrijd was
Excelsior - De Graafschap, maar
de eerste wedstrijd die indruk op
mij heeft gemaakt was Helmond
Sport - Excelsior. Tijdens deze
wedstrijd konden we kampioen
worden en gingen we met
ontzettend veel supporters naar
Helmond toe. Tijdens de opkomst
was er veel vuurwerk en een
megadoek in het uitvak en dit zal
ik nooit vergeten.
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3. Wat heeft jou doen besluiten fan
te worden van deze club?
Voordat mijn vader mij naar
Excelsior heeft meegenomen, ben
ik eerst een paar keer naar De Kuip
geweest. Ik vond de sfeer mooi maar
toch was de eerste keer Excelsior
voor mij een compleet ander gevoel.
Het kleinschalige en de directe
impact die je als supporter hebt zijn
dingen die Excelsior uniek maken.
Ik heb nooit bewust besloten
supporter van Excelsior te worden
maar na de eerste wedstrijd op
Woudestein was ik verliefd.
4. Wat vind je van de ontwikkeling
van Woudestein in de loop der
jaren? En de komende jaren, met
mogelijk de bouw van woningen in
en rond het stadion?
Woudestein is de afgelopen jaren
veel verbeterd en de plannen voor
het nieuwe stadion zien er goed
uit. Ik hoop dat Excelsior ooit een
stabiele eredivisieclub zal worden
en een nieuw stadion zal daar
een grote bijdrage aan leveren.
Ook is het typisch Excelsior om
woningen te combineren met een
voetbalstadion. Enorm innovatief en
altijd denken in mogelijkheden. Wel

vind ik het belangrijk dat het geen
sfeerloos nieuwbouwstadion wordt.
5. Wat zou er nog kunnen worden
verbeterd aan Woudestein?
Tijdens de coronaperiode is het
staanvak geverfd en is er graffiti
boven het staanvak gespoten.
Het liefst zou ik het hele stadion
roodzwart zien met mooie schilderingen. Een biertap bij het staanvak
in de buurt zou overigens ook niet
verkeerd zijn.
6. Wat vind je van deze selectie en
waar denk je dat ze eindigen?
Ik hoop natuurlijk dat we promotie
behalen, maar ik vrees dat het er
niet in zit dit jaar. Ik vind dat we
op papier een redelijke selectie
hebben maar helaas komt dit
er tot nu toe nog niet echt uit.
Vooral de verdediging is al jaren
een groot probleem en ik denk dat
we achterin echt nog een aantal
versterkingen nodig hebben.
7. Wie zijn jouw favoriete
Excelsiorspelers aller tijden en
waarom?
Mijn eerste favoriete Excelsior
speler is Andy Slory. Dat hij als Ex-
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celsiorspeler Oranje heeft gehaald,
heeft grote indruk op mij gemaakt.
Iemand van de laatste jaren waar ik
fan van was is Nigel Hasselbaink.
Uiteraard mag ik Guyon Fernandez
ook niet overslaan na wat hij voor
ons heeft gedaan op 16 mei 2010.
8. Wat zou je namens de supporters
graag nog willen in de toekomst?
Allereerst dat we weer met zijn
allen naar het stadion kunnen en
daar de wedstrijden weer kunnen
bekijken. Verder hoop ik dat de
groep fanatieke Excelsiorsupporters zal blijven groeien waardoor
Excelsior meer bekend komt te
staan om de goede sfeer tijdens
uit- en thuiswedstrijden.
9. Je bent altijd ruim op tijd aanwezig, normaliter, buiten de door
corona verpeste duels om.
Hoe ziet jouw voorbereiding er uit
op de wedstrijddag?
Dit verschilt natuurlijk tussen

thuis- en uitwedstrijden, maar een
biertje drinken voor de wedstrijd
hoort er altijd wel bij. Wanneer we
thuis spelen is dit vaak in een kroeg
in Kralingen en wanneer we uitspelen het liefst in de supportersbus
naar de wedstrijd toe. Gespannen
vooraf alle mogelijke wedstrijd
scenario’s doornemen is ook een
belangrijk onderdeel van de voorbeschouwing.
10. Wat vind je van de ‘ophef’ die
ontstond nadat het AD/RD in een
artikel aangaf dat de supporters
een haat/liefdeverhouding met
de selectie hebben. Ervaar jij dat
ook zo?
Dit seizoen is het zeker na al het
succes van de afgelopen jaren een
moeilijk seizoen. Het is logisch dat
er teleurstelling bij supporters
ontstaat en ook bij mijzelf. Ik heb
soms het idee dat de jongens op
het veld er niet alles aan doen om
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de wedstrijd te winnen en dat doet
pijn. Ook valt de beleving vanuit de
spelersgroep naar mijn idee tegen
waardoor ik de frustratie die in het
artikel naar voren komt wel kan
begrijpen.
11. Wat zou je een vreemdeling vertellen als die Excelsior niet kent.
Wat typeert deze club?
Het kleinschalige en het laagdrempelige terwijl we toch een landelijk
bekende club zijn, vind ik enorm
mooi aan Excelsior. Dit is naar mijn
idee de perfecte combinatie. Bij
veel clubs is het bijvoorbeeld lastig
om een wedstrijd te bezoeken,
maar bij Excelsior is er altijd wel
iets mogelijk om de wedstrijd bij te
wonen. Ook onze supportersgroep
(Young Boys Kralingen) is enorm
belangrijk voor mij. We proberen
iedere wedstrijd voor, tijdens en na
de wedstrijd een feestje te bouwen
en dit alles maakt Excelsior tot de
mooiste club ter wereld.
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COLUMN

FEYENOORD-HUURLING
NAAR KRALINGEN?
DAT LIGT GEVOELIG
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‘Help je broertje in nood’. ‘Van ons kleine broertje Excelsior zou
weer een satellietclub moeten worden gemaakt’. ‘Feyenoord
heeft zoveel spelers die op huurbasis bij Excelsior zouden
kunnen spelen’. ‘Gewoon weer gaan samenwerken’.
De voormalige samenwerking
tussen Excelsior en Feyenoord, hij
werd weer eens aangehaald toen
uitlekte dat Rotterdam-Zuid in
de winterstop spelers zou willen
‘stallen’ in Rotterdam-Kralingen.
In de ogen van Feyenoordfans niet
meer dan logisch, getuige bovenstaande reacties op Facebook. Ze
zijn tegelijkertijd een bewijs dat
men op Zuid niet weet hoe ‘hun
eigen broertje’ daarover denkt.
De ‘grote broer’ Feyenoord is
namelijk verstoten uit de Excelsiorfamilie. En dat gebeurde al
veel eerder dan 2015, toen de
samenwerking officieel werd
beëindigd.
Jordy Clasie, David Connolly,
Salomon Kalou, Thomas Buffel.
Zonder samenwerking hadden
ze waarschijnlijk nooit op
Woudestein gespeeld. Het waren
prachtige spelers en, heus waar,
wij Excelsiorsupporters hebben
veel plezier aan ze beleefd. Waar
zou Excelsior gestaan hebben als
in 1996 níét de samenwerking
met Zuid werd gezocht? Zou
Excelsior er dan überhaupt nog
zijn? We kunnen niet ontkennen
dat Feyenoord ons met spelers en
financiële steun uit het moeras
trok. Waarvoor dank.
Feit blijft dat de ziel en identiteit

van de club verkocht werd.
Sportieve successen die sindsdien
werden bereikt hadden een
bittere nasmaak, want bouwen
aan de selectie zat er niet in. Elke
zomer keerden de huurlingen
weer vrolijk terug naar de
andere kant van de Maas. Bij het
stopzetten van de samenwerking
zei Eric Gudde dat deze
waardevolle spelers opleverde
voor de Feyenoordselectie of om
door te verkopen, terwijl Excelsior
sportieve successen kon boeken.
Schuld terugbetaald, kun je dus
wel stellen.
Daarbij vergat hij voor de volledigheid dat dit er óók voor zorgde
dat Excelsior ieder seizoen weer
opnieuw kon beginnen. En dat
eigen jeugd nauwelijks een kans
kon krijgen in Kralingen. Het
beloftenelftal heette weliswaar
Jong Feyenoord/Excelsior, maar
behalve deze naamsvermelding
was er weinig Excelsior bij. De
succesvolle jaren na 2015 – ook
al gaat het nu even wat minder –
laten bovendien zien dat Excelsior
het (inmiddels) gewoon op eigen
kracht kan.
Als het aan Excelsiorfans lag,
was de samenwerking in 2009 al
niet verlengd. Na uitschakeling
in de play-offs om promotie werd
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de club symbolisch ten grave
gedragen op het parkeerterrein
van Woudestein. Excelsior
was opgeheven, overleden,
bestond niet meer. Feyenoord 2
daarentegen wel.
Groot was de vreugde dan ook
toen Excelsior in 2015 eindelijk
weer ‘gewoon’ Excelsior werd. Nog
groter was de vreugde toen de
‘ons kleine broertje gunt ons het
kampioenschap wel even’-opmerkingen op 7 mei 2017 met een 3-0
werden beantwoord.
Nee, mede-Rotterdammers, net
als wij jullie toen niet hebben
geholpen, hebben wij ook nu
jullie hulp niet nodig. De selectie
bestaat inmiddels uit tal van
spelers die zelf zijn opgeleid.
Zij staan te allen tijde boven
jeugdige huurlingen. Of ze nu van
Feyenoord, PSV of waar dan ook
vandaan komen. Spelers worden
alleen gehuurd als ze een meerwaarde hebben. Als Feyenoord
jeugdspelers ervaring had willen
laten opdoen, hadden ze maar
aan de voetbalpiramide moeten
deelnemen.
Liever op eigen kracht aanmodderen in de Keuken Kampioen
Divisie, dan met een verkochte ziel
de Eredivisie in.
Deze column verscheen eind januari ook op www.indehekken.nl.
Tekst: Dylan Metselaar
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DE VRIENDEN VAN
PRO EXCELSIOR

Wil jij ook vriend worden
van SV Pro Excelsior?
Ga dan naar proexcelsior.nl/
vrienden.

HEIKO OBERMAN
EN FAMILIE

DE SNOR VAN FRANS

FAM. REMIJN

NATHAN, MARISKA,
JAMAINE & DAVID

DVA & RB

DE ZUIDTRIBUNE

TIM DEN HOLLANDER

SKILLTEST.NL
EN DE FAM LIPS

RICKNICKENICK

VOOR ALTIJD ROOD ZWART

A. DE JONG GROEP

JAN VAN DE VEN

ALBERT DE JONG

HENK-JAN TANGENBERG

ACKOLIEN, ERIK,
JOCHEM, NOAH

STEWART HENRY
AND FAMILY

KEES & MARIAN

SCHOLLEVAAR (KC)

SIMON KELDER

A1UTRECHT

ROMANO EN
EXCELSIOR FOREVER

DAAN BOVENBERG

JORIS DE CALUWE

COCK VAN ZANTEN

KOOS, BRAM EN JEROEN

MICHEL VAN DER NEUT

PASCAL

JEROEN & RUUD

HENNIE VAN DER NEUT

EXCELSIORMAAN #22

FERRY DE HAAN

HANS VAN DER NEUT

TIM DEN HOLLANDER

JEROEN HERMSE

WENDY RIJSDIJK

FERDI, KIM, PETRA
YOU’LL NEVER
WALK ALONE

MAARTEN BUITENDIJK NEDERLOF BV
HIDDEKRRRRR
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EXCELSIOR4ALL
BALD BOYS KRALINGEN ROMANO, MANUEL, WIM
ZEEUWSE EXCELSIOR
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TOM EN JEROEN
AMSTERDAM

SUPPORTER
STAN VAN HOEPEN

AN & TON STREUR

BEST LEUK DE
KEUKENKAMPIOENDIVISIE

DEBBY, VINCENT, JIP & FEE

JUDITH, BO, BAS, BEN

ELKE WEEK ER TEGENAAN!

JOEP

BASSIE

STRIJDEN & WINNEN?

FAAS

AFDELING APELDOORN
STEUNT EXCELSIOR!!!

POFKE

FAM V BERGEM

BOBBY EN WOUTJE
GROETEN EXCELSIOR

RUUD, LETTY EN JEROEN

SANTINO & FLEUR

JACKO VAN AST

SANDER & ASHLEY

HENNEPHOF HILVERSUM

SD - NIET GESCHOTEN IS
ALTIJD MIS

RIK SCHUTTE

LAATSTE MINUUT!!

DE FLUITENDE MEESTER

FAT BOYS KRALINGEN

MCB1980 EXCELSIOR 4LIFE

EXCELSIOR TOT DE DOOD
ONS SCHEIDT
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CLUB VAN 50
Heiko Oberman en familie
Voor de roem van ons Excelsior / DvA & RB
Ferdi, Kim, Petra / You’ll never walk alone
Henk-Jan Tangenberg / “Kralingse Trots”
Joris de Caluwe
Michel van der Neut
Maarten Buitendijk / Nederlof BV
Hiddekrrrrr
De snor van Frans
KC en Stille
Romano en Excelsior / Together forever
Tim den Hollander
A. de Jong Groep
B. Albert de Jong
Persie Electric – NEN3140 Inspecties / Safety is our Goal!
De Zuidtribune Skilltest.nl en de fam Lips voor altijd rood zwart
Een hondstrouwe supporters fam / Jackolien, Erik, Jochem, Noah

WIL JIJ JE OOK
AANSLUITEN BIJ
DE CLUB VAN 50 EN
GENIETEN VAN
EXTRA’S?
GA DAN NAAR
PROEXCELSIOR.NL/
CLUB-VAN-50

Simon Kelder
Daan Bovenberg
Koos, Bram en Jeroen
Jeroen & Ruud
Ferry de Haan
Jeroen Hermse wenst Excelsior succes
Watergeuzen
Excelsior4All
Ruud, Letty en Jeroen
Sander & Ashley
Rik Schutte
Fat Boys Kralingen
Hennie, Hans, Ton en An
Jacko van Ast
De fluitende meester
Excelsior tot de dood ons scheidt

PORTRET VAN EEN EXCELSIORSUPPORTER

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 Martijn Verbaas (Bassie).
Geboorteplaats: Rotterdam
Woonplaats: Ridderkerk
Leeftijd: 41
Excelsior-supporter sinds:
Volgens mij sinds een uitwedstrijd
bij Sparta in 2002
Beroep: Hoofd administratie
Vakantiebestemming: Eigenlijk
ga ik veel te weinig op vakantie,
dus een echte favoriete bestemming
heb ik niet. Maar van de plekken
waar ik tot nu toe geweest ben
is Florida en dan met name Key
Largo een plek waar ik met heel
veel plezier aan terug denk.
Hobby’s: Er zijn veel dingen die
ik wel leuk vind, maar voetbal
staat wel op nummer 1. Naast het
bezoeken van Excelsior ben ik zelf
nog actief als speler en bestuurslid
van SV Slikkerveer. Daarnaast ben
ik regelmatig actief met de BBQ.
Muziek: Mijn muzieksmaak is
behoorlijk breed. Het hangt
een beetje van het moment af,
maar ik luister van Henk Jan
Tangenberg tot Metallica. Alleen
klassieke muziek sla ik over.
Film: Geen favoriet, maar bij
voorkeur lachfilms zoals
Dumb & Dumber
Acteur/actrice: Geen favoriet
Kledingmerk: Tommy Hilfiger

Televisiezender/programma:
Meestal is het Netflix of voetbal
Eten: Mooi stuk vlees van een BBQ
Drank: Zonder twijfel bier
Boek: Alles van Stephen King
Favoriete buitenlandse club:
Heb ik niet
Speler Nederland: Geen favoriet
Speler Buitenland: Messi en
Ronaldo, beiden buitencategorie
Mooiste voetbalmoment:
Aanwezig zijn bij de wedstrijd
die wat mij betreft al de boeken in
kan als meest absurde wedstrijd
ooit, de beroemde 16 mei.
Die wedstrijd had alles wat
bij voetbal hoort. Soms
tenenkrommend slecht en van
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een ultieme domper omslaan naar
bizarre vreugde.
Mooiste stadion: Ons eigen kleine
knusse Woudestein
Lelijkste stadion: Ik denk dat het
stadion van Haarlem is blijven
hangen als lelijkste stadion,
maar er zijn er zeker meer die
in aanmerking komen. Ik heb
bijvoorbeeld heel weinig met
de betonnen sporthallen die
tegenwoordig neergezet worden.
Jeugdidool: Paul Gascoigne, maar
ik kon ook genieten van spelers als
Romario en Ronaldo (De echte)
Tot slot: Ik hoop dat we snel weer
wedstijden van ons geliefde clubje
kunnen bezoeken.
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EXCELSIOR OP TWITTER
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.

ROMANO VAN DER STEEN

EXCELSIOR ROTTERDAM

LIKEANYONECARES

@ROMANOEXCELSIOR, 30 OKT. 2020

@EXCELSIORRDAM, 1 DEC. 2020

@_PROTECTALLLIFE, 15 DEC. 2020

Het was weer overweldigend die
aandacht bij @rtvrijnmond
voor het toch de laatste weken
uitstekend draaiende @excelsiorrdam. Zelfs de wedstrijd
van morgen wordt niet eens
aangekondigd. En kom niet
aanzetten met de term “calimerogedrag” want jullie presteren dit
wekelijks. Eng!

Met verdriet hebben wij
kennisgenomen van het overlijden
van materiaalman Rien van Wijk
(67). Na een kort ziekbed is hij
vannacht overleden. Wij wensen
zijn vrouw en verdere familie veel
sterkte met de verwerking van dit
verlies.

#excpec ik was blij met de 5-3-2
en de namen die dat invulde. (Oude
Kotte en vd Meer op die posities)
Gewoon hard gewerkt en weinig
weggegeven. Het kan dus wel!
Knap gedaan! Nu hopelijk wel deze
lijn doorzetten en die 5-3-2 durven
blijven spelen. #excelsiorrdam

MARCO GENTILE

DYLAN METSELAAR

@MARCOGENTILE45, 1 DEC. 2020

@DYLANMETSELAAR, 3 JAN.

Een zeer fijn persoon die
ondanks zijn vreselijke ziekte
zich bleef inzetten voor
@excelsiorrdam
Bedankt voor alles en RIP Rien!

@excelsiorrdam verliest pas voor
de zesde keer vijf duels op rij in de
eerste divisie. Negatieve clubrecord
staat op 7 duels in 1990-91.
#excnac

LOUISE

DYLAN METSELAAR

@LOESJE68, 7 DEC. 2020

@DYLANMETSELAAR 8 JAN.

Mooie woorden van de verslaggever van Fox Sports. Rien was
inderdaad veel meer dan alleen
maar materiaal man..
Mis zijn appjes elke dag....

Ongeacht het resultaat sluit
Excelsior vanavond de één-naslechtste eerste seizoenshelft af
in een KKD-seizoen met 20 clubs.
Alleen in 1990-1991 werden nog
minder punten behaald (16).
#necexc

DYLAN METSELAAR
@DYLANMETSELAAR, 10 NOV. 2020

@excelsiorrdam houdt voor de 4de
competitiewedstrijd op rij de nul.
Dat gebeurt pas voor de negende
keer in de @1e_Divisie. Vrijdag kan
het clubrecord van 5 duels worden
geëvenaard (uit 1962, 1963, 1988
en 2001). #exctop #helexc
SJOERD DE VOS
@SJOERDDEVOS_10, NOV. 2020

“Als ze komen, dan moeten clubs
een mooie som betalen. Daar kan
Excelsior leuke dingen mee doen”,
zei trainer Marinus Dijkhuizen na
#exctop over Elias Már Ómarsson.
Het contract van de IJslander kan
vanuit Excelsior eventueel met één
jaar verlengd worden.
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ALBERT DE JONG
@ALBERTDEJONG, 15 DEC. 2020

Ok, ok, we staan nog steeds 12e in
de @1e_Divisie maar dit is wel een
opsteker! 2-0 @excelsiorrdam
#EXCpec #KNVBbeker

DYLAN METSELAAR
@DYLANMETSELAAR 19 JAN.

@excelsiorrdam is (sinds invoering
betaald voetbal) pas voor de derde
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keer kwartfinalist zonder in de
eredivisie te spelen. In 1978
speelde Excelsior eveneens eerste
divisie, in 1968 zelfs tweede
divisie. #mvvexc #knvbbeker
WESLEY VAN OEVELEN
@WESLEYVOEVELEN, 27 JAN.

Tobias Kleijweg is per direct
vertrokken bij Excelsior.
De verdediger is terug naar
jeugdliefde Excelsior Maassluis.
Een doorbraak in Kralingen
zat er door veel blessureleed
niet in.
JELLE
@JELLEVAND, 30 JAN

Speel die bekerwedstrijd nog
even en kap dan maar met dit
seizoen, wat een fiasco...
#excdbo #excelsior
#schoonschipmaken
EXCELSIOR ROTTERDAM
@EXCELSIORRDAM, 30 JAN

Een ongelooflijke middag in
Kralingen, waar Excelsior
Rotterdam na een 3-0 voorsprong
met 4-4 gelijkspeelt tegen
@mijnfcdenbosch.
DVA
@SCHEIDSAALST ,30 JAN

Ze bedoelen vast; een
doodnormale middag in
Kralingen, met de wekelijkse
verdedigingsblunders waar
Excelsior Rotterdam na een 3-0
voorsprong met 4-4 gelijkspeelt
tegen FC Den Bosch.
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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)

STEM VANAF APRIL OP
DE EXCELSIORSPELER
VAN HET JAAR
Het seizoen duurt nog even, maar
ook dit seizoen organiseert SV
Pro Excelsior vanzelfsprekend de
Speler van het jaar-verkiezing. In
deze verkiezing bepalen supporters
welke speler dit seizoen de beste
was. Onder meer Ferry de Haan,
David Connolly, Daan Bovenberg,
Rick Kruys, Danny Buijs, René van
Dieren en Jerdy Schouten staan in
dit rijtje met illustere namen.

KAMER VAN KOOPHANDEL:
Nr. 24323983 (Rotterdam)
MEDEWERKERS:
Arie Bijl, Stewart Henry, Cor Hulsbus,
TvK, Dylan Metselaar, Jos Muyres, KC.
UITGEVER

www.zpress.nl
Postbus 1015
3300 BA Dordrecht
Tel.: 078-6397070
Fax: 078-6397071

De verkiezing wordt sinds
1995-1996 ieder seizoen gehouden
en dit jaar wordt de bokaal dus
voor de 26ste keer uitgereikt.
Marinus Dijkhuizen was in 1996
de eerste winnaar en Rai Vloet

werd vorig seizoen verkozen.
Je kunt je stem vanaf medio april
uitbrengen op www.proexcelsior.nl
of via info@proexcelsior.nl.
Stemmen gebeurt door het samenstellen van jouw top-drie. Jouw
nummer 1 krijgt drie stemmen,
de nummer 2 twee en de nummer
3 één.
De speler met de meeste stemmen
wordt in mei na afloop van het
seizoen bekendgemaakt. Hopelijk
kan dit tijdens de laatste thuiswedstrijd mét publiek. De speler
van het jaar krijgt verder een
eervolle vermelding op de wand in
het supportershome.

BESTUUR
Theo Melgert (voorzitter),
Jeroen Verstappen (penningmeester),
Dylan Metselaar (secretaris en media),
Nathan van Persie Kok (commerciële
zaken) en Jeroen Hermse (algemene
zaken).

De meningen in de bijdragen zijn
van de betreffende auteur en
hoeven niet noodzakelijk te worden
gedeeld door de andere medewerkers
of door het bestuur van de
supportersvereniging.
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ZELFDE ZENDER, ANDERE NAAM
WWW.ESPN.NL

