
Geschiedenis s.v. Excelsior 
 
 
De geboorte van Excelsior is in het jaar 1913, in het café van Betje Rothoff, later Café “Midden 
Betuwe”. 
Er waren op dat moment twee voetbalverenigingen in Zetten: Sparta en Z.V.V. 
Z.V.V. werd gevormd door leerlingen van het gymnasium, toen gevestigd in de tuin van Ouderzorg, de 
plaats waar nu de sporthal (Wanmolen) staat.  
De Katholieken speelden met een witte armband en de Protestanten met een rode. 
Enkele jongelui uit Herveld kwamen bij elkaar om één voetbalvereniging op te richten en een naam te 
verzinnen. Het waren o.a. de gebroeders Budding, gebroeders Hofman, gebroeders Van Woerkom en 
Leo Roger. Toen ze uit elkaar gingen was de vereniging nog steeds naamloos. A. Budding kwam na 
de vergadering thuis en zag op zijn motor de naam Excelsior staan. Zo ontstond de naam van onze 
vereniging. Na 2 jaar verdwijnt de voetbalvereniging Excelsior weer. 
 
Dit was in 1920 een stimulans voor enkele jongelui om te komen tot een eigen club. 
Het enthousiasme van: Geurt Jan Budding (Herveld), Jan Gerritsen (Zetten) en Jan van Workum 
(Andelst) leidde tot de oprichting van Excelsior in café “De Midden Betuwe” op 9 februari 1920.  
Toen speelde men reeds in rood-zwart, de kleuren die ook op de doelpalen terug waren te vinden. 
Deze kleuren zijn ontstaan door toedoen van Daan Budding, hij speelde bij Quick Nijmegen en die 
club had ook deze kleuren. 
 

Elftal uit 1925 
 
Staande v.l.n.r. 
H. de Vries, G. van Rinsum,  
N. Louter, J. Gerritsen, J. van Rennes 
en J. Aalbers 
 
Knielend v.l.n.r. 
A. van de Kuilen, J. Dingelhoff en  
C. Romein 
 
Liggend v.l.n.r. 
D. Rutgers, J. Romein en  
J. van Workum 
 
 

 
In 1923 werd Excelsior lid van de KNVB onder de naam “Zetten”. De naam Excelsior werd destijds 
niet aanvaard. Na uitvoerige gesprekken en correspondentie met de toenmalige voorzitter Karel Lotsy 
en later Hans Hopster, werd onze historische naam Excelsior op 14 mei 1958 goedgekeurd. 
 
In 1931 kreeg de club tegenwerking van de gemeenteraad. Er mocht alleen nog maar op zondag na 4 
uur worden gespeeld. Excelsior streed echter op alle fronten. Bij de Raadsverkiezing werden twee 
zetels aan Gemeentebelangen toegewezen, welke werden vertegenwoordigd door de heren 
Vogelenzang en Aalbers. De Raad was ‘om’ en het verbod werd ingetrokken. 
 
De eerste voorzitter was J.M. (Jan) Gerritsen, hij vervulde deze functie van 1920 tot 1942, waarbij 
opgemerkt dat er van 1940 tot 1942 een gedwongen stop was (oorlogsjaren).Op basis van o.a. 
voedselvoorziening kregen diverse jongeren een Ausweiss en hoefden dus niet naar Duitsland. Ze 
wensten wel weer te gaan voetballen. Op 18 april 1942 vond een vergadering plaats in zaal Bouwman 
te Zetten. Het oude bestuur (voorzitter Jan Gerritsen, secretaris Hans Evers en penningmeester Dirk 
Jaspers) trad af. In hun plaats werden respectievelijk gekozen: Cé van de Geer voorzitter, Lo 
Gerritsen en Joop van Eldik.  
Het spelverbod werd met medewerking van de gevolmachtigde voor de sport, dr. Miedema van het 
departement van O.K. en W. opgeheven in september 1942. Er werd opnieuw gestart, het 1

e
 elftal 

werd kampioen en promoveerde in 1943 naar de 1
e
 klasse van de Nijmeegse Bond. 

Door de landing van de geallieerde troepen (17 september 1944) kwam de competitie weer stil te 
liggen. Door doorbraak van de Rijnbandijk onder Driel (3 december) kwam de Betuwe onder water te 



staan en werd de bevolking geëvacueerd naar Tilburg. Een kleine groep heeft daar toen het 25-jarig 
bestaan gevierd. In juni 1945 mochten de inwoners weer terug naar ‘huis’. De competitie begon weer 
en op 11 mei 1946 behaalde het 1

e
 elftal het kampioenschap in Kesteren. Promotie naar de 4

e
 klasse 

van de KNVB volgde. Het team kon zich handhaven tot april 1950, waarna degradatie volgde.  
 
In de loop der jaren zijn verschillende velden bespeeld: 
De weide van Budding (tegenover Klein Rome in Herveld) 
De Molenweide van Bosman aan de Stenenkamerstraat in Herveld 
Weide van de heer Van de Pol aan de Meeuwerdensestraat in Herveld 
Terrein naast A. Timmer in Andelst 
Terrein aan de Hoofdstraat in Herveld 
Het terrein van Hawill in Andelst 
De weide van Janssen van Doorn (waar nu Sportpark De Leigraaf is) 
Weide achter de Velox garage in Andelst 
Gemeenteveld aan de Sportweg in Andelst 
Gemeentelijk complex aan de Spoorstraat in Herveld 
Sportpark de Leigraaf in Zetten-Andelst. 
 
Aanvankelijk werden de wedstrijden gespeeld in o.a. zomeravondcompetitieverband onder de 
Betuwse Bond.  
Avonden met een toeschouwersaantal van 1.500 waren geen uitzondering. Er werd toen gespeeld 
tegen o.a. S.D.L. uit Andelst, Slijk-Ewijk, de Panter (Dodewaard), Opheusden, Randwijk en Kesteren. 
 
 

 
 
Kampioensteam 1943 
Staande v.l.n.r. 
C.W. van Schaik, G. Vink, G. de 
Hartog, T. van Dijken, W. Schaars, 
G. Jansen, C.A. van de Geer en 
scheidsrechter D. Jansen 
 
Knielend v.l.n.r. 
L.B. Coenen, G.A. van de Geer,  
J. van Elst en G. de Hartog 

 
 
1946 
Na spannende promotiewedstrijden tegen: AWC Wychen (5-4) en Blauw Wit (2-1) werd Excelsior 
kampioen en promoveerde naar de 4

e
 klasse der K.N.V.B. 

 
Kampioenselftal: 
 
Staande v.l.n.r. 
T. van Dijken, C.W. van Schaik,  
H. Sipman, B. Mason, C.A. van de 
Geer en J. den Hartog Jager 
 
Knielend v.l.n.r. 
Gerrit de Hartog, Geurt de Hartog, 
G. Sipman, J. Teunissen en  
W. Burgers  



 
 
 
Seizoen 1948 – 1949 
De A-junioren zijn kampioen van de A9-klasse van de KNVB Nijmegen. 
 
Seizoen 1949 – 1950 
De A-junioren zijn kampioen van de B10-klasse van de KNVB Nijmegen. 
 
Het 1

e
 elftal nam gedurende de jaren 1950-1959 afwisselend deel aan de competities: Midden-

Betuwe, Oost-Betuwe, Rijk van Nijmegen en Maas en Waal. De resultaten waren goed. Vrijwel ieder 
seizoen werd de 2

e
 plaats op de ranglijst bezet. 

 
Seizoen 1950 – 1951 
De A-junioren zijn kampioen van de A11-klasse van de KNVB Nijmegen. 
De B-junioren zijn kampioen van de B10-klasse van de KNVB Nijmegen. 
 
Seizoen 1951 – 1952 
De A-junioren zijn kampioen van de A10-klasse van de KNVB Nijmegen. 
 
Seizoen 1953 – 1954 
Excelsior 3 kampioen van de B-klasse KNVB Nijmegen. 
In dit seizoen heeft de club 2 junioren elftallen. 
Zetten 1 speelt op zondag in de klassieke Betuwse competitie. 
 
In de jaren 1950 – 1960 werden er door het bestuur de volgende afdelingen opgericht: volleybal, 
handbal, gymnastiek, tafeltennis en zwemmen. Door de jaren heen zijn alle afdelingen verder gegaan 
als zelfstandige verenigingen. 
 
In oktober 1953 verschijnt de eerste uitgaven van Excelsior Post. Dit nummer is gratis en men hoopt 
dat de lezer direct abonnee wordt. Als abonnee betaalt men 0,25 cent per maand. 
 
In januari 1955 wordt melding gemaakt van de restauratie van het kleedhuisje. Er worden nieuwe 
vloeren aangebracht in de wasgelegenheid en de WC. 
 
1954 Volleybal 
Henk Willemsen vertrok op 22 april 1954 met de voorzitter naar Nijmegen om een volleybal te kopen. 
Dezelfde avond vonden de eerste oefeningen reeds plaats in de open lucht. Bij de smid werden 
standaards gekocht en het actieve lid A. Stoffelen zorgde ervoor dat de aankoop van een net mogelijk 
werd. Dit spel is echter een zaalsport, deze hadden wij niet ter beschikking. In Wageningen mocht 
men spelen en trad de vereniging toe tot de Nevobo (Nederlandse Volleybalbond). 
Enkele namen van spelers: H. van de Burg, G. van Schaik, J. Stoffelen, H. Willemsen, C. van Meel, A. 
Stoffelen, C.A. van de Geer, C. Geuts en G. Grimm. 
 
1954 Handbal 
De dames uit onze gemeente konden echt niet zien dat het uitsluitend heren waren die sport 
bedreven. Ook zij gingen meedoen en richtten op 23 juni 1954 een Handbalafdeling op. De eerste 
blouses werden gekocht en er meldden zich 27 meisjes aan.Zij meldden zich aan bij de N.H.V. 
(Nederlands Handbal Verbond) en de heer Doeze Jager uit Elst werd oefenmeester.  



 
 
 
1954 Tafeltennis 
Deze afdeling begon haar spel in het broodmagazijn bij H. Willemsen in Herveld in 1950. Een zaal om 
dit spel te beoefenen had men niet. 
De eerste deelnemers waren: Henk Willemsen, Jan Wiggelman (maker van de tafel), Joop van 
Schaik, Jan Stekelenburg en C.A. van de Geer. 
In 1954 activeerde Han Treffers deze afdeling, er werd een nieuwe tafel gemaakt van Fins berkenhout 
en men ging op 8 oktober 1954 in de bovenzaal van café Bouman spelen. Zij traden toe tot de 
N.T.T.B. (Nederlandse Tafeltennisbond). 
Na wat omzwervingen via de HBS en wasserij Sip kreeg de vereniging een betere speelruimte in de 
gymnastiekzaal van de dorpsschool te Zetten. 
Er kwam ook een tweede team bij. 
Markante spelers waren: W. Sieverink, C.A. van de Geer en H.P. van Schaik. 
 
1956 Gymnastiek 
De afdeling Gymnastiek kreeg op 5 september 1956 het daglicht te zien onder leiding van de heer van 
Til. De eerste lessen met 170 leerlingen werden gegeven in de zaal van de dorpsschool te Zetten. 
Later verhuisde de gymnastiekvereniging naar de zaal van de Heldringstichtingen aan de Hoofdstraat. 
De heer van Til werd opgevolgd door respectievelijk: Rink, Tiescheffer en Wondergem. De laatste 
verzorgde in 1959 een schitterend verzorgde uitvoering. 
 

 
 
 
Seizoen 1957 - 1958 
Excelsior 2 kampioen van de B klasse KNVB Nijmegen 
 
 



Seizoen 1958 - 1959: Excelsior kampioen van de 1
e
 klasse A KNVB Nijmegen 

Na een spannende wedstrijd tegen S.J.N. (3-2) op het terrein van Spero, werd het kampioenschap 
behaald. 
 

Staande v.l.n.r. 
J.C. van Schaik, A. Elings, C. van 
Meel, J. Stoffelen, G. Martens, S. 
Winnemulder en C. Geurts. 
 
Zittend v.l.n.r. 
P. van Schaik, C. van Schaik, G. 
de Hartog, A. Kapelle en H. van 
Schaik 

 
 
Seizoen 1958 - 1959 
Excelsior 3 kampioen van de 3e klasse B KNVB Nijmegen. 
 
1960: Het 40-jarig jubileum wordt gevierd 
 
Het jubilerende bestuur v.l.n.r.:  
J. Romein, G. de Hartog, G.H. van Holland, C.A. van de Geer en G. van Brenk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seizoen 1960 – 1961 
In dit seizoen werd wederom het kampioenschap in de 1

e
 klasse B van de KNVB Nijmegen behaald 

en promoveerde Excelsior naar de 4
e
 klasse KNVB. 

 



Seizoen 1961 – 1962 
Excelsior wederom kampioen. Excelsior eindigde met twee punten voorsprong op medekandidaat 
Driel, doch zij moest nog een ongeldig verklaarde wedstrijd tegen O.A.B. overspelen. Driel had ook 
nog twee protesten lopen: één tegen Oosterbeekse Boys en één tegen Excelsior. Beide protesten 
werden echter afgewezen en de over te spelen wedstrijd tegen O.A.B. werd gewonnen, zodat het 
kampioenschap een feit was. 
 

Staande v.l.n.r.: P. Willemsen, grensrechter  
P. van Hal, R. Rietveld, C. van Meel,  
J. Pattipeiluhu, H. van Schaik, J. Driessen,  
J. Stekelenburg en trainer van Boxtel. 
 
Knielend v.l.n.r.: J. van Schaik, M. Wiggelman, 
A. Aalbers, C. van Schaik, C. Geurts en  
J. Stoffelen. 

 
Seizoen 1962 – 1963 
Excelsior 2 kampioen van de 2e klasse F KNVB Nijmegen. 
Aan het eind van de competitie vertrekt Julius Pattipeiluhu om bij NEC te gaan spelen. In het najaar 
van 1965 keert hij weer terug bij Excelsior. 
 
Seizoen 1963 – 1964 
De heer Brummelhuis gaat lessen voetbal geven in plaats van de heer Van Boxtel en de heer Van 
Wondergem. Ook vindt er een bestuurswisseling plaats: de heer J.H. van Schaik neemt de plaats in 
van de heer Sanders. 
Excelsior A-junioren wordt kampioen van de A7 klasse KNVB Nijmegen. 
Excelsior D-junioren wordt kampioen van de B10 klasse KNVB Nijmegen. 
 
Seizoen 1964 – 1965 
Door de afdeling Nijmegen van de KNVB wordt aan de aanvoerders verzocht een armband te dragen. 
In juni wordt deelgenomen aan een internationaal jeugdtoernooi in Osterfeld. 
Excelsior 3 kampioen van de 3e klasse F KNVB Nijmegen. 
Excelsior 4 kampioen van de 3e klasse H KNVB Nijmegen. 
Excelsior C-junioren kampioen van de B16 klasse KNVB Nijmegen. 
 
Seizoen 1965 – 1966 
Excelsior A-junioren kampioen van de A3 klasse KNVB Nijmegen. 
Excelsior B-junioren kampioen van de B3 klasse KNVB Nijmegen. 
Excelsior C-junioren kampioen van de B16 klasse KNVB Nijmegen. 
Jan Aalbers is in Nijmegen, in het kader van 50 jaar voetbalsport en mede-oprichter van Excelsior, 
gehuldigd voor het aan het rollen brengen van voetbal in onze streek. 
 
1965: Het laatste zondagteam 

 
Staande v.l.n.r. 
Wim van der Kruk, Appie 
Aalbers, Piet van Vlaanderen, 
Leen Looijen, Chris van Meel, 
Cor van Meel en Tonny 
Speijers. 
Knielend v.l.n.r. 
Jan Hendriks, Dik Hendriks, 
Dirk Hendriks, Wim Hendriks en 
Jef van de Vooren. 



 
 
Seizoen 1966 – 1967 
Excelsior C-junioren worden kampioen van de B52 klasse KNVB Nijmegen. 
In deze periode vertrekt Wim van Dulm naar de Graafschap. 
Voor de schoonmaak van het clubhuis worden wekelijks 3 leden aangewezen. Bovendien hoopt het 
bestuur plannen te realiseren voor de vernieuwing van het clubhuis. 
In het voorjaar van 1967 krijgt de club een telefoonaansluiting: nummer 1805. 
In juni 1967 verlaat trainer Van Boxtel de club. 
 
Van de periode 2

e
 helft seizoen 1967 tot aanvang seizoen 1975 is er weinig documentatie terug te 

vinden. 
 
27 april 1973 
Tijdens een Algemene Ledenvergadering wordt besloten om over te gaan van de zondag- naar de 
zaterdagafdeling. 
Tijdens deze vergadering wordt ook de bouwcommissie gevormd voor het nieuwe complex aan de 
Leigraaf.  
De bouwcommissie heeft het eerste overleg in september 1975. 
De samenstelling van de bouwcommissie: 
Voorzitter: H. Evers (oud gemeente architect en erelid) 
G. van Egdom (bouwkundige) 
M. van Zanten (gemeente Valburg) 
G. van Holland (bestuurslid) 
H. Vos (bestuurslid) 
 
Seizoen 1975 – 1976 
Dit is het eerste seizoen dat Excelsior alleen nog maar op zaterdag speelt en de club 90 jeugdleden 
telt. 
In september 1975 verschijnt de eerste uitgave van het vernieuwde clubblad ‘Excelsior voetbal 
nieuws’ (A-4 formaat met een groene omslag.)  
In januari 1976 wordt W. Breunesse gekozen tot lid van de KNVB-jeugdcommissie afdeling Nijmegen. 
 
De KNVB besluit dat met ingang van het seizoen 1976-1977 alle elftallen binnen een club dezelfde 
kleding moeten dragen. Voor Excelsior betekent dit de oude clubkleuren: Rood/Zwart gestreept. 
Elders in dit jubileumnummer staan tenues door de tijd heen afgebeeld. 
 
In het clubblad van juni 1976 wordt vermeld dat er een nieuwe hoofdtrainer is benoemd, te weten H. 
Looijs. Vanaf oktober worden de pupillen getraind door de heer Hesse. 
Het C-elftal wordt kampioen in de klasse C101. 
 
7 december 1976 
Op deze datum spreekt de Raad van de gemeente Valburg zich uit voor  de subsidie en geldlening 
voor de bouw van een nieuwe clubaccommodatie. De totale bouwkosten bedragen 410.000 gulden. 
Subsidie en geldlening zijn elk 205.000 gulden. 
 
1 maart 1977 
Start bouw clubhuis door bouwbedrijf Arns en installatiebedrijf de Vries. Het schilderwerk wordt door 
de Fa. Vos uit Zetten verzorgd. 
Deze bedrijven werden bijgestaan door een aantal bouwvrijwilligers: 
Dik Hendriks (Boaz), Cor van de Kolk, Henk Akkerman, Theo Hendriks en Ad Hendriksen. 
 



1977 Sportpark “de Leigraaf” 

 
 
Woensdag 18 mei 1977 werd door C.A. van de Geer de 1

e
 steen gelegd van sportpark “de Leigraaf”. 

In zijn toespraak vermeld de voorzitter dat dit de 13
e
 verhuizing van de club zal zijn gedurende het 

bijna 60-jarig bestaan. Een reeks van jaren werden er weilanden gehuurd van grondbezitters, welke 
daar tegelijkertijd hun vee lieten grazen. Kleedaccommodaties waren niet aanwezig. Verkleedpartijen 
vonden plaats in de open lucht, op een ‘deel’ of soms in een café. Opmerkelijk is wel dat Excelsior 
reeds eerder op dit complex heeft gespeeld. 
 
Op zaterdag 1 oktober 1977 vindt de opening van sportpark “de Leigraaf” plaats. 
De opening werd verricht door Burgermeester Mr. C.W. Labree van de gemeente Valburg en de 
openingswedstrijd wordt gespeeld tegen Frisia uit Sneek. 
 
In januari 1978 geeft trainer Looijs te kennen dat hij stopt als trainer. Zijn plaats wordt tijdelijk 
ingenomen door speler A. van Nes. 
De vereniging ontvangt 20.000 gulden van NSF (Nederlandse Sport Federatie) ten behoeve van de 
bouw van de nieuwe clubaccommodatie. Het oude gebouw aan de Spoorstraat wordt voor ruim 
20.000 gulden aan de gemeente verkocht. 
 
In de bestuursvergadering van april 1978 wordt Van Nes officieel benoemd als trainer. 
In het seizoen 1977 – 1978 is de competitie gestart met 13 elftallen worden de E1 en A1 kampioen. 
In november wordt er een nieuwe jeugdtrainer benoemd: B. Vermeer. Hij volgt hiermee Jan Stoffelen 
op, die 4 jaar deze taak heeft uitgevoerd. 
 
In mei 1979 wordt het 1

e
 elftal kampioen en promoveert naar de 4

e
 klasse KNVB. 

Op 5 mei wordt het 50-jarig jubileum van de heer A. Stoffelen gevierd. 
 
In februari 1980 wordt het 60-jarig jubileum gevierd. In de pers schrijft men dat het Diamanten feest 
een succes is. Tot een van de hoogtepunten van dit feest behoorde de toekenning van de zilveren 
bondsspeld aan de heer Van de Geer. Namens de activiteitencommissie liet Henk Vos een wens in 
vervulling gaan. Op 23 april zal in Zetten de vriendschappelijke wedstrijd NEC – Leones plaatsvinden. 
De opbrengst van dit duel is bestemd voor de aanschaf van een eigen busje voor het vervoer van de 
jeugdspelers. In december wordt de Ford-bus voor de jeugdspelers aangekocht. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 augustus 1980 wordt de heer M. Schouten benoemd 
als voorzitter. Hij is de opvolger van Henk Vos.  
In de herfst van dit jaar worden door enkele vrijwilligers de stenen dug-outs gebouwd aan de rand van 
het hoofdveld. Deze zijn inmiddels (2009) vervangen door moderne glazen/aluminium exemplaren. 



.  
 
In 1981 wordt het bestuur uitgebreid van 9 naar 11 leden en neemt de heer P. van Hal afscheid als 
bestuurslid. 
 
Op 21 mei 1983 wordt er afscheid genomen van de trainer Van Nes. Hij wordt opgevolgd door de heer 
Biessels. 
 
Vanaf het seizoen 1984/1985 wordt de heer De Hesse benoemd als voorzitter. Hij volgt hiermee de 
heer Hazewinkel op. 
Aan het einde van dit seizoen zijn de volgende elftallen kampioen geworden: A, E en F1. 
 
Op 9 februari 1985 bestaat de club 65 jaar. Er verschijnt een speciale jubileum-uitgave van Excelsior 
Nieuws. Hierin zijn een aantal interviews te vinden met leden die vanaf het begin betrokken zijn 
geweest bij de club: G.J. Buddingh, Johan van Dijken, Bart Franken, C.W. van Schaik en Ad 
Hendriksen 
 
Begin maart 1986 verschijnt er in de Gelderlander een artikel over de club met als titel: Excelsior 
stuurloos. Tijdens een buitengewone ledenvergadering waren de stemgerechtigde leden van mening 
dat het bestuur niet optimaal functioneerde en er geen vertrouwen meer was. Er zijn toen direct 4 
bestuursleden afgetreden en 2 gaven te kennen snel te volgen. Nadat er een kandidatenlijst was 
opgesteld door een commissie bestaande uit 3 leden, werd het volgende bestuur gekozen: Henk Vos 
(voorzitter), Dik Verloop (secretaris), Arnold Elbertsen (penningmeester) en de leden: Jan Blokland, 
Ruud Coenen, Frans van Zwaay en Bert van Vlaanderen.  
Aan het einde van het seizoen 1985/1986 stopt de heer Van Onna als trainer. Hij wordt opgevolgd 
door Piet van Kerkhof. Deze vertrekt aan het eind van het seizoen 1989. Opvolger wordt W. van Dulm. 
Het 4

e
 elftal wordt kampioen en het 2

e
 elftal promoveert naar de reserve 3

e
 klasse zaterdag amateurs. 

 
In mei 1986 wordt de ome Piet van Vlaanderen trofee in het leven geroepen. Dit naar aanleiding van 
zijn overlijden in januari van dat jaar. 
 
In de zomer van 1987 wordt de verlichting op het huidige trainingsveld uitgebreid met 3 masten van 
ieder 2000 watt.  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september wordt het bestuur uitgebreid tot 9 personen. 
Aan het einde van het seizoen 1987/1988 neemt Leo v.d. Heijden afscheid als wedstrijdsecretaris. 
Deze functie heeft hij vele jaren vervuld. Zij opvolger wordt Dik Hendriksen.Tot op de dag van 
vandaag is hij nog steeds wedstrijdsecretaris bij onze club. 
 
Vanaf het najaar 1988 wordt er bij thuiswedstrijden van het 1

e
 elftal entree gevraagd. Deze taak wordt 

uitgevoerd door Ad Hendriksen en Arie Elings. 
 
Begin 1989 blijkt de financiële positie van de club niet rooskleurig te zijn. Om deze reden kan het 
contract met trainer Piet v.d. Kerkhof niet worden gecontinueerd. In juni neemt hij afscheid van de 
club. Bij de start van het nieuwe seizoen wordt zijn vervanger W. van Dulm. 
Op 1 mei 1989 wordt C.A. v.d. Geer benoemd tot lid van verdienste van de KNVB.  
Het nieuwe seizoen gaat van start met ruim 90 jeugdleden in 8 jeugdteams. 
Aan het einde van het seizoen 1989/1990 behaald het D1 team het kampioenschap. 
 
In 1991 wordt trainer Van Dulm opgevolgd door Kees Quint. Deze geeft al snel aan te willen stoppen. 
Ondanks zijn jaarcontract geeft het bestuur hem toestemming het seizoen niet af te maken. Leider van 
het 2

e
 elftal Peter Schouten neemt de training tijdelijk over. 

In oktober wordt er door de jeugdafdeling gestart met de verkiezing van ‘de pupil van de week’. Deze 
wordt gekozen uit de D- en E-pupillen. 
 
Aan het einde van het seizoen 1991/1992 zijn de elftallen E1 en F1 kampioen geworden. 
Na de zomer maakt de selectie kennis met een nieuwe trainer: Thomas van Zetten. 
Op 27 oktober vindt de eerste training van het nieuwe meisjesteam plaats. Trainer is Willem van 
Zanten en leidster is Loes van de Berg. 
De wisselbeker die wordt uitgereikt aan de speler van het jaar is omgedoopt tot Jan Stoffelen Troffee. 
Aan het einde van het seizoen 1992-1993 promoveert het 1

e
 elftal naar de vierde klasse KNVB. 



In mei 1994 wordt het C-elftal kampioen.  
 
In februari 1995 wordt het 75-jarig jubileum gevierd met een receptie. In juni vindt de feestweek plaats. 
Voor het algemeen belang van de club wordt ‘de club van honderd’ opgericht. 
Aan het einde van de competitie verlaat Thomas van Zetten de club en wordt opgevolgd door Joop 
IJzendoorn.  
De veteranen worden kampioen, waarmee zij zich handhaven in de 4

e
 klasse. Ook het A- en B-elftal 

worden kampioen. 
 
Op 11 januari 1996 is Henk Vos vrijwillig afgetreden als voorzitter. Het huidige bestuur is te log en er 
wordt gekozen voor een nieuwe bestuursstructuur. Er wordt voldoende steun gevonden voor een 
kleiner bestuur en op 12 maart worden tijdens een buitengewone ledenvergadering de nieuwe 
bestuursleden gekozen. Tevens wordt er een activiteiten- en onderhoudscommissie in het leven 
geroepen. 
Trainer Joop van IJzendoorn wordt in april op non-actief gesteld. Zijn taken worden voorlopig 
waargenomen door Carel Leander. 
In mei kan het 1

e
 elftal ontkomen aan degradatie. Het komende seizoen wordt gespeeld in de nieuwe 

3
e
 klasse KNVB en handhaaft zich ook aan het einde van het seizoen in deze klasse.  

Aan het einde van dit seizoen wordt het meidenteam al weer opgeheven. Het lukte niet om het team 
op 1 lijn te krijgen. 
In het najaar wordt gestart met het in eigen beheer wassen van de voetbalkleding seniorenelftallen. 
In mei 1997 zijn er weer een aantal elftallen kampioen geworden: C1, E1 en F1. 
Gezocht gaat worden naar een nieuwe trainer. Op 24 juni wordt de heer G. de Bijl voorgesteld aan de 
spelers. 
 
In juni 1999 wordt het 1

e
 elftal kampioen en keert terug naar de 3

e
 klasse. 

 
Van periode half juli 1999 tot en met voorjaar 2004 is er geen documentatie te vinden. 
Op 20 september 2004 overlijdt Dick Verloop op veel te jonge leeftijd. Hij heeft erg veel betekend voor 
de vereniging. 
 
Excelsior D2 behaalt de titel van najaarskampioen seizoen 2005/2006. Aan het einde van het seizoen 
2005/2006 zijn er weer een aantal kampioenen: F2, C1 en C2. 
 
Eind 2005 komt er groen licht voor de renovatie van het sportcomplex. 
In 2006 wordt gestart met de verbouw/uitbreiding van het bestaande clubgebouw. Dit werk is 
voornamelijk uitgevoerd door de inzet van vele vrijwilligers.  
Op 21 oktober 2006 wordt het clubgebouw geopend en zijn de vele vrijwilligers in het zonnetje gezet. 
 
Met ingang van het seizoen 2006/2007 wordt door de KNVB de spelerspas ingevoerd.  
Dit geldt niet voor de E- en F-pupillen. 
 
In december 2006 verschijnt het clubblad in een geheel nieuwe ‘kleuren’jas. In dit blad wordt verslag 
gedaan van de eerste ‘Goede-doelen dag’. Het is de bedoeling dat deze dag, waaraan een goed doel 
wordt gekoppeld, jaarlijks wordt georganiseerd 
Het eerste nummer na de start van een nieuw voetbalseizoen wordt uitgebracht in de vorm van een 
‘presentatiegids’. Alle elftallen gaan op de foto en presenteren zich zo in de nieuwe gids. 
In juni 2007 speelt het 1

e
 elftal aan het einde van het seizoen een wedstrijd tegen Lucky Ajax, terwijl in 

2008 Oud Feijenoord op bezoek komt.  
In december zijn er wederom een aantal kampioenen te benoemen: A1, B1, E1, E2 en D2. 
Aan het einde van het seizoen 2007 verlaat trainer Henri ten Klooster de club en wordt zijn opvolger 
Marcel Nijenhuis geïntroduceerd.  
 
In het clubblad van maart/april 2008 wordt teruggeblikt op het overlijden van de oud-voorzitter Henk 
Vos. 
In het voorjaar van 2009 wordt er wederom een dameselftal opgericht. Ditmaal wordt het een team dat 
is samengesteld uit dames van SVHA en Excelsior. Dit team wordt getraind door Herman van Meel. 
 
Aan het einde van 2009 is Excelsior officieel een geaccrediteerd stagebedrijf. Een aantal leerlingen 
van het CIOS en ROC A12 lopen stage bij de vereniging. 



 
Op 9 februari 2010 viert Excelsior haar 90-jarig jubileum. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt het 
clubblad in de vorm van een jubileumnummer in september 2010 uitgebracht. 
 
In bovenstaand overzicht ontbreekt nog een groot aantal jaren van de geschiedenis. Een deel van de 
documentatie is nog niet uitgezocht en een ander deel ontbreekt vanwege waterschade en het ‘opeten 
door muizen’ van vele stapels papier. 


