
Uitreiking	  speld	  60	  jaar	  lidmaatschap	  John	  Ruiter	  

	  

Jaarlijks	  worden	  tijdens	  de	  speldendragersbijeenkomst	  de	  spelden	  uitgereikt	  voor	  langdurig	  
lidmaatschap	  van	  GC&FC	  Olympia.	  Er	  zijn	  echter	  een	  aantal	  Olympianen	  die	  inmiddels	  elders	  op	  de	  
wereld	  hun	  stekkie	  hebben	  gevonden	  en	  niet	  bij	  de	  reguliere	  bijeenkomsten	  aanwezig	  kunnen	  zijn.	  
Een	  voorbeeld	  daarvan	  is	  John	  Ruiter	  die	  met	  zijn	  echtgenote	  Cora	  zo'n	  35	  jaar	  geleden	  naar	  Zuid-‐
Afrika	  is	  vertrokken.	  Zij	  zijn	  even	  in	  Nederland,	  en	  dus	  een	  mooi	  moment	  op	  de	  speld	  uit	  te	  reiken.	  	  

John	  wordt	  in	  1957	  als	  jeugdspeler	  lid	  van	  Olympia.	  Hij	  blijkt	  een	  getalenteerd	  doelman	  en	  groeit	  na	  
zijn	  tijd	  in	  de	  Olympia	  jeugd	  uit	  tot	  doelman	  van	  het	  eerste	  elftal.	  Dit	  in	  de	  glorietijd	  eind	  60-‐er	  jaren	  
waarin	  Olympia	  na	  een	  aantal	  kampioenschappen	  in	  1968	  weet	  door	  te	  stoten	  naar	  de	  1e	  klasse,	  op	  
dat	  moment	  het	  hoogste	  amateurniveau	  van	  Nederland.	  Tijdens	  en	  na	  zijn	  voetbaltijd	  heeft	  John	  
Ruiter	  zich	  ook	  erg	  verdienstelijk	  gemaakt	  voor	  de	  club	  op	  allerlei	  terreinen.	  Zo	  was	  hij	  onder	  andere	  
bestuurslid,	  heeft	  hij	  meegeholpen	  de	  lichtmasten	  op	  het	  hoofdveld	  te	  realiseren	  en	  was	  hij	  actief	  als	  
elftalleider,	  o.a.	  van	  het	  kampioenselftal	  Olympia	  2	  in	  seizoen	  1981-‐1982.	  Hij	  is	  voor	  zijn	  bijdragen	  tot	  
lid	  van	  verdienste	  van	  GC&FC	  Olympia	  benoemd.	  Het	  is	  toch	  ook	  erg	  mooi	  dat	  John	  na	  zoveel	  jaren	  in	  
het	  buitenland	  nog	  steeds	  lid	  van	  Olympia	  is	  gebleven	  en	  op	  die	  manier	  de	  club	  blijft	  ondersteunen.	  
Zelf	  zegt	  hij	  dat	  normaal	  te	  vinden	  omdat	  zijn	  Olympia	  tijd	  hem	  ook	  zoveel	  heeft	  gebracht	  en	  geleerd.	  

	  

	  

Op	  deze	  teamfoto	  
van	  Olympia	  1	  uit	  
1967	  zien	  we	  keeper	  
John	  Ruiter	  met	  
donkere	  trui.	  Verder	  
staand	  van	  links	  
naar	  rechts:	  Wim	  
Kwinkelenberg,	  
elftalleider	  
(erevoorzitter)	  Chris	  
Karelse,	  Jan	  van	  Os,	  
Jan	  Baaiman,	  Cas	  
Reebeen,	  Martin	  de	  
Jager,	  trainer	  Wim	  
van	  der	  Gijp	  (Ja,	  
inderdaad	  de	  vader	  
van	  Rene).	  Zittend:	  
Ted	  Langerak,	  Frans	  

Steur,	  aanvoerder	  Jan	  Oudijk,	  Ton	  van	  Barneveld	  en	  Jan-‐Karel	  Binnendijk.	  
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