
Corona flitsinterview broer & zus 
 
Namen: Orbo en Sterre Verschuur 
 
Lid sinds   2008    en   2016  
 
Voetballen in JO19-1 en MO17-1 
 
 
Waarom ben je bij Olympia gaan voetballen?  
 
Orbo: ik ben bij Olympia gaan voetballen omdat de club bij ons in de wijk ligt en 
omdat mijn ouders het een goede club vonden 
 
Sterre: Ik ben bij Olympia gaan voetballen omdat mijn broer er al voetbalde 
 
 
Voetbal je ook buiten de trainingen en wedstrijden? 
 
Orbo: ja soms met vrienden 
 
Sterre: ja heel vaak met vriendinnen 
 
 
Hoe vaak/lang ben je normaal iedere week bij Olympia? 
 
Orbo en Sterre: ik denk allebei 3 of 4 keer per week, om te trainen, een wedstrijd te 
spelen of gewoon met vrienden 
 
 
Wat vind je leuk aan voetbal? 
 
Orbo: wat niet, ik snap ook niet dat er mensen zijn die voetbal niet leuk vinden 
 
Sterre: het spel is leuk en de gezelligheid met de meiden 
 
 
Wat is je leukste herinnering aan voetbal? (van je zelf of iets anders bij Olympia of in 
een stadion of tv of …) 
 
Orbo: dat zijn er 2, het kampioenschap van vorig seizoen met de JO17-1 en de 
kampioenswedstrijd in het stadion van Feyenoord tegen Heracles in 2017 
 
Sterre: het kampioenschap met de MO15-1 in 2019 en het winterkampioenschap met 
de MO17-1 dit jaar 
 
 
Op welke plek speel je het liefste en waarom? 
 
Orbo: rechtsbuiten omdat ik dan mijn snelheid mooi kan benutten 
 
Sterre: rechtsback omdat ik graag het duel aan ga met een aanvaller maar 
rechtsmidden vind ik ook leuk 
 
 



Ben je alleen voetballer of doe je of heb je iets anders gedaan bij Olympia? 
 
Orbo: ik ben 3 jaar trainer geweest van een jeugdteam, nu speel ik alleen zelf nog 
 
Sterre: ik heb vorig jaar stage gelopen bij de voetbalschool 
 
 
Wie is jouw favoriete voetballer en waarom? 
 
Orbo: Dirk Kuyt (vanwege zij enorme spirit) nu vind ik Messi de beste omdat hij 
gewoon op het moment de beste is en mooi voetbalt 
 
Sterre: Eric Botteghin (ik vind hem een hele goede verdediger) en Vivianne Miedema 
(omdat ze vaak mooie goals maakt) 
 
 
Voetballen jullie als broer en zus wel eens samen of met vrienden erbij? 
 
Beide: eigenlijk voetballen we nooit samen 
 
 
Heb je ook een andere sport gedaan of doe je nog een andere sport er bij? 
 
Orbo: ik heb 1 jaar op tennis gezeten maar dat vond ik niet zo leuk 
 
Sterre: voordat ik ging voetballen heb ik een aantal jaren getennist en ik heb ook een 
lange tijd op dansen gezeten 
 
 
Of doe je nog iets anders zoals muziek maken, theater, schilderen of zo iets? 
 
Orbo: alleen voetballen en ik heb een bijbaantje bij de hoofdsponsor van Olympia 
 
Sterre: ik doe alleen voetballen en veel muziek luisteren 
 
 
Wat is er door corona nog meer veranderd?  
 
Orbo: het ergste is dat we niet mogen voetballen en we mogen niet naar school maar 
dat is minder erg 
 
Sterre: niet voetballen is echt balen 
 
 
School (op welke school zit je, hoe krijg je les, heb je nog contact met klasgenoten?) 
/ contacten met familie (opa, oma’s) en vrienden, ben je andere spelletjes gaan doen 
of meer gaan gamen of tv kijken bijvoorbeeld? 
 
Orbo: Ik zit op het Albeda college in Rotterdam en volg de studie onderwijs assistent, 
ook loop ik normaal gesproken 2 dagen stage op de basisschool de Cirkel. Ik ga nog 
wel eens chillen met maximaal 3 vrienden, en we proberen ons aan de regels te 
houden �. Met mijn opa’s en oma’s heb ik nog wel eens contact soms ook via 
FaceTime. Ik ben wel meer gaan gamen denk ik. 
 
 



Sterre: Ik zit op de Goudse Waarden in Mavo 4 en heb net mijn schoolexamens 
afgerond, ik krijg in juni mijn uitslag maar ik ben denk ik wel geslaagd. Ik ga hierna 
naar het HMC in Rotterdam omdat ik graag binnenhuis architect wil worden. Ik 
spreek nog wel eens met vrienden af maar we zijn maximaal met zijn tweeën. Ook ik 
spreek mijn opa’s en oma’s nog wel eens. Ik kijk meer Netflix nu. Ik ga nu ik klaar 
met school ben vanaf deze week werken bij de Coop. 
 
 
Wat mis je nu je vooral thuis moet blijven het meest? 
 
Orbo: het voetbal en de gezelligheid na de wedstrijden 
 
Sterre: het voetbal en met grotere groepen chillen 
 
 
Doe je nu iets anders om fit te blijven? 
 
Orbo: ik loop af en toe hard 
 
Sterre: ik loop 3x per week hard en fiets nog wel eens. Ik ga ook een paar keer per 
week met mijn ouders een uur wandelen 
 
 
Is er iets wat je graag wilt zeggen via de website? 
 
Orbo: ik hoop dat de Corona crisis snel voorbij is 
 
Sterre: ik hoop dat we snel weer alles mogen 



	  


