LAMASIAGOUDA – OFWEL OLYMPIA O23-3
maak kennis met de spelers en trainers / coaches van dit team

Naam en
Bijnaam

Lid sinds

Olympia O23-3
alias La Masia

2021/2022
1e seizoen O23

Lars Buffing alias
Buff

2010

Gezellig sporten met
mijn vrienden

Simon van
Swieten alias
Shayeb of Solide

2019

Pepijn van Dam
alias Pool of
Peppie
Tijs Manche alias
Le Manch
Tom Lange alias
de Architect of
Tibor
Niek Regeling
alias Etterbak

2019

Gezelligheid en
vriendschap ondanks
een keer verliezen is de
3e helft altijd
uitstekend
Ontspannend sporten
met mijn vrienden

Mees Moons
alias NakedSpiderman
Midas Pronk
alias Oomto
Remco
Coppejans alias
Snan
Jim Kruger alias
Pinda
Orbo jr.
Verschuur alias
Orbmaster
Sidney Rikken
alias Krikken
Lucas vd Draaij
alias Toenoe

Voetbal is voor
mij

Positie op
het veld

Wil je verder nog
wat kwijt?
In de senioren gestart als Olympia 4
seizoen 20/21. Begonnen in 2019 als
vriendenteam in de jeugd als JO19-4

Meestal
nummer 10
maar ook
verdedigende
middenvelder
Linksbuiten

Ons team (La Masia) moet volgend
seizoen O23-1 worden gezien onze
weergaloze prestaties

Middenvelder
of aanvaller

-

2007
Een prachtige sport die
(voetbalschool) ik met veel passie doe
2019
Een moment om mijn
talenten te laten zien

Middenvelder
of verdediger
Middenvelder

La Masia moet altijd thuis op veld 1
spelen
Feyenoord!

2019

Een uiting van kunst

Centrale
verdediger

2009

Passie en emotie

Linksback

We hebben strepen hele mooie
zwarte en rooie, maar ja we zijn
Olympianen we zijn Olympianen jaja!
Olympia!!!
Olympia is de mooiste club die er is!

2019

Spits

Ik ben Oomto, dus!

2019

De 3e helft oftewel bier
zuipen
De 3e helft

Rechtsback

-

2019

Passie en emotie

We hebben strepen!!!

2007

Passie, met elkaar
winnen en vooral
moeten winnen
Mijn mentale
gezondheid op pijl
houden
Ballen in mijn handen
en bier drinken

Rechtsbuiten
of 10
rechtsbuiten

Verdedigende
middenvelder

Ik heb het nog nooit zo naar mijn zin
gehad in een voetbalteam als nu

Keepert

Feyenoord (dat liegt hij red.)

2007 ( 4 jaar
oud bij de
voetbalschool)
2011

Zonder Ron en Orbo sr. Was dit
allemaal niet mogelijk geweest en
zouden we het voetbal minder serieus
nemen

Olympia is de mooiste club van Gouda
e.o.

Ben Grotz alias
Lord

2019

Vrienden en
gezelligheid

Jimmy Nutbey
alias Hes of
Capitano

2011

Nino Achthoven
alias el Nino of El
Nico Loco
Mecx Pol alias
Otar of Gerko

2015

Voetbal is voor mij een
uitlaatklep en ik zou
echt niet zonder de
zaterdagen kunnen.
Het spelen van
wedstrijden en de 3e
helft met nabespreking
is prachtig.
Pure passie

2019

Genieten met je
vrienden en de 3e helft

Marnix vd Speld
alias Marna

2019

Maarten Kok
alias Knarken

2007

Voetbal is mij geen
hobby maar een
lifestyle
Is mijn leven

Jonah vd Ven
alias Wortel of
Jort (John voor
de trainers)

2007

Diego Koemans
alias Baviaan

2019

Ron Nutbey alias
Tgon of
Mourinho

2019, maar
ooit zelf ook
gevoetbald bij
Olympia

Ontspanning en
ontstressen

Orbo Verschuur
sr. alias Senior of
Guardiola

2008

Vriendschap en
sporten

Winnen, zingen onder
de douche met mijn
vrienden en
aansluitend een pilsje
in ons hypermoderne
clubhuis
Ontspannen, winnen
vriendschap en
gezelligheid

Algemeen
directeur
(alias vaste
bankzitter)
Centrale
verdediger

La Masia is een wonderteam!

Graag zou ik nog lang deel uit willen
maken van dit vriendenteam, met
veel lol en overwinningen. Hopelijk
behalen we nog een paar mooie
successen.

Centrale
verdediger
Middenvelder
of aanvaller
(niet
scorende sits)
Een
verdediger
met overzicht
Linksback,
middenvelder
en soms
aanvaller
Spits

Olympia is een geweldige club en de
sfeer is super, vooral sinds La Masia
bij Olympia is gaan spelen

Middenvelder
en als het niet
anders kan
linksbuiten
Trainer/Coach
(meestal
tussen de
dug-out en
Orbo in)
Trainer/Coach

Ik hou van Orb en Tgon

La Masiaaaaa

Binnenkort ben ik bij Barcelona te zien

Dat wij veruit de mooiste club van
Gouda e.o. zijn en La Masia deze titel
week in week uit met eer verdedigd

Na een stroeve start in 2019 is dit echt
het leukste team van Olympia
geworden. Een mooie mix van goed
voetbal en plezier
Ik vind dat we een heel leuke groep
gasten hebben waar vriendschap
voorop staat maar strijd ook
belangrijk is

