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Dennis Bol – pupil van de week  met vader Willem Bol 
Op de foto verder: staand vlnr Kees de Jong, Geert van Vugt 
(trainer), Peter Boele, René vd Zwet, Frank Groenland, Arie vd 
Berg, Bas Mol, Jan Baaiman (voorzitter). Knielend vlnr: Dick 
Vleggeert, Ronald de Jong, Mark Noorlander, Bert van Niekerk, Wim 
Boele 
 
Dylano speelt in JO8-4. Hij is de derde generatie Olympiaan in de 
familie Bol. Vader Dennis is speler in het veteranenteam, vaste 
invaller bij zaterdag 1, scheidsrechter bij de jeugd en senioren en 
sinds dit seizoen spelbegeleider bij het team van Dylano.  
 
Vele jaren terug was Dennis pupil van de week bij het eerste elftal. 
Die foto, met zijn enkele jaren geleden overleden vader Willem, 
zeer lang actief bij Olympia, dook op in het archief bij het zoeken 
van foto’s voor het uitreiken van de speld aan Dennis voor 25 jaar 
lidmaatschap. Tijdens de speld-uitreiking was Dylano druk in de 
weer met de trein in de speelhoek, een favoriete plek bij Olympia 
naast het voetbalveld. Aanleiding om Dylano voor de rubriek Pupil 
van de Olympiaan te vragen. 
 



Hoe oud ben je? 7 jaar 
Wanneer ben je bij Olympia gaan voetballen? Was cadeau voor mijn 
verjaardag in februari. 
In welk team begon je? In de voetbalschool.  
In welk team speel je nu?  JO8-4 
Heb je een leuk team? Heel leuk. 
Wat vind je het leukste van voetbal? Penalty’s, lekker knallen! 
Oefen je op penalty’s? Ja met pappa. Pappa op keep op het veldje 
bij zijn huis. 
Voetbal je nog meer? Natuurlijk. Op school (De Bijenkorf), mag 
alleen op het voetbalveld daar.  
En bij Olympia? Ook, met vriendjes, iedereen is een vriend. 
Wat is jouw favoriete voetbalclub? Excelsior.  
En welke speler? Nummer 15. 
Pappa breekt in: je bent toch een echte Feyenoord fan? 
Wat zijn je hobby’s naast voetballen? Met de Wii racen 
Wat is het belangrijkste van voetbal? Over pasen. Plezier!  
Wat wil je later worden? Politieagent 
 
Het interview had lang genoeg geduurd besloot Dylano, supersnel 
vloog hij naar een vriendje elders in de kantine. Bedankt en veel 
plezier met je team! 
 
 


