
Olympia A2 Seizoen 2015/2016 - Net geen honderd, net geen vijftig 

NABESCHOUWING VAN HET SEIZOEN DOOR EDO VAN DER KEMP, TRAINER / COACH VAN A2 

Op 11 augustus 2015 werd met de eerste training van de A-selectie het seizoen 2015/2016 gestart. Na 
een aantal seizoenen afwezigheid van een tweede A-selectie team stonden er nu meer dan voldoende 
spelers op de lijst voor twee volwaardige teams.  

Als nieuwe trainer probeer je een realistische doelstelling te formuleren dat ambitie binnen een team 
nodig heeft en ook bereikbaar moet zijn. Voor de A2 werd de doelstelling vastgesteld om  te promoveren 
naar de 2e klasse  en daar te handhaven. In de langere termijn doelstelling van Olympia moet het tweede 
A team zo dicht mogelijk tegen de A1 aanhangen. 

Op 29 augustus startten we het seizoen met een uitwedstrijd tegen VEP A1. Een wedstrijd in de 
bekercompetitie in de 3e klasse. Het was de eerste wedstrijd dat de spelers met elkaar in het veld 
stonden. De wedstrijd eindigde in 3-3 maar ons spel was van een niveau dat een ruime overwinning 
verdiend zou zijn en bovenal was het voetbal erg leuk om naar te kijken. Dat heeft het zelfvertrouwen 
direct in het elftal gebracht. Na deze wedstrijd zouden we in de volgende zes wedstrijden niet meer 
verliezen, 30 keer scoren en nog maar 3 doelpunten tegen krijgen.  
De beloning voor deze prestatie was dat we door mochten in de beker en voor de tweede helft van het 
seizoen werden ingedeeld in de 2e klasse. Daarmee was een deel van de doelstelling bereikt! 
In de beker heeft A2 uiteindelijk in de derde ronde na een zwaarbevochten thuiswedstrijd het hoofd 
moeten buigen voor Rijnvogels A1 (2-4). Een wedstrijd op een frisse regenachtige dag achter op het 
derde veld in aanwezigheid van de inmiddels vaste schare supporters! 

Ondertussen waren we ook al met de wedstrijden bezig in de 2e klasse. Er van doordrongen dat dit wel 
even andere wedstrijden zouden worden wisten we ook dat we uit een ander vaatje moesten gaan 
tappen. Het goede spel moest bewaard blijven maar fysiek en qua snelheid zouden we nieuwe 
uitdagingen tegenkomen. Het beste voorbeeld was misschien wel onze tweede wedstrijd in de 2e klasse 
uit tegen DSO A3. Bij het naar het veld lopen hadden velen het idee dat niet DSO A3 aan de warming up 
was begonnen maar een senioren team. Het was tevens de tweede wedstrijd dat Keanu Brito van B3 zijn 
opwachting maakte in A2. Door de vele blessures binnen de A-selectie waren we genoodzaakt de juiste 
spelers binnen de B-junioren erbij te vragen. En het was ook de wedstrijd dat Ruben Buijs zijn rentree 
maakte na een half jaar gestopt te zijn met voetballen.  De 1-4 overwinning was verdiend en zorgde ook 
voor een tijdelijke 1e positie in de 2e klasse. Was onze doelstelling dan te weinig ambitieus? Moesten we 
niet ook gaan voor het kampioenschap in de 2e klasse? Een vraag die bij velen in het achterhoofd begon 
te spelen. Het samenstellen van een team voor de wedstrijd tegen DSO bleek echter een voorbode te zijn 
voor de weken erna. Het team heeft moeten ondervinden dat er vele factoren van invloed zijn op het 
verloop van een seizoen. Het aantal (langdurige) blessures bleef erg hoog en het aantal spelers dat 
beschikbaar was voor A2 werd steeds kleiner. We hebben in de weken erna fantastische wedstrijden 
gespeeld en wedstrijden moeten ‘weggeven’. Weggeven omdat we geen wissels hadden, of alleen tot 11 
spelers (zelfs 10 man uit tegen RCL) in het veld kwamen met spelers uit A3 of uit de B’s die zelf al een 
wedstrijd hadden gespeeld. Hoeveel punten we daardoor verloren hebben is moeilijk te zeggen. Een 



voorbeeld van deze fase van het seizoen is de 6-0 verlies uit tegen hekkensluiter Bergambacht A1 en een 
week later de 1-0 winst thuis tegen koploper en uiteindelijke kampioen RCL A2. 

Het seizoen was er met andere woorden één van ups en downs, maar met een lijn die wel gestaag naar 
boven bleef lopen. Wat ik als trainer en coach gezien heb is dat er in de basis een groep heeft gestaan 
met een wil om er het beste van te maken en te werken voor wat ze waard zijn. Niet alleen voor zichzelf 
maar juist ook voor het team. Het was makkelijk geweest om gefrustreerd te raken en weg te zakken in 
teleurstelling. Toch is iedere week weer het positieve gevonden. Daar waar er nog een kans was om zicht 
te houden op de eerste plaats hebben we die getracht te grijpen. Minstens net zo belangrijk is dat we 
van tegenstanders en scheidsrechters complimenten gekregen over ons gedrag en ons voetbal. Na zo’n 
seizoen kan je niet anders dan heel blij zijn met de derde plek in de 2e klasse. Ver boven verwachting en 
met een gezonde teleurstelling dat het gat naar RCL  met 6 punten net te groot is gebleken. Hopelijk is 
het ook de teleurstelling die hongerig maakt voor volgend seizoen en die scherp maakt op waar we nog 
kunnen verbeteren, als speler, als team, als coach, als trainer en als club.  

Dan toch nog even terug naar de titel van het artikel met behulp van wat statistieken. A2 speelde dit 
seizoen 27 wedstrijden. In die wedstrijden hebben we 8x de nul gehouden. Gemiddeld kregen we 1,7 
doelpunten per wedstrijd tegen. 
Onze topscoorder Victor wist 17x het doel te vinden en daar had hij slechts 745 minuten voor nodig (over 
langdurige blessures gesproken). Negentien spelers scoorden in totaal 98 doelpunten dit seizoen! Dat is 
gemiddeld 3,4 doelpunten per wedstrijd. 

En als laatste statistiek. Teamleider Edo Neefjes heeft dit seizoen 49 verschillende namen op de 
wedstrijdformulieren ingevuld!  Een diepe buiging dus voor het team om zo’n goed seizoen te spelen met 
zoveel wekelijkse wisselingen en grote dank aan iedereen die in het veld of naast het veld heeft 
bijgedragen.   

Noot: Edo: super bedankt voor je blijvende inzet dit seizoen en weer heel veel succes als trainer, bij 
helaas een andere club, komend seizoen! En natuurlijk ook Hans van Herk, onze vaste vlagger: bedankt! 
Het “vaste” team A2 selectie (zie namen bij de teamfoto) en de supportende ouders.  

	  

Op	  de	  foto:	  

Edo	  Neefjes	  (leider),	  Alexander	  (invaller	  A3,	  Samir	  (invaller	  A3),	  Oudie	  (invaller	  A1),	  Lars,	  Victor,	  Timo,	  
leider/trainer	  Edo	  van	  der	  Kemp.	  Onder:	  Fabian,	  Rick,	  Stein,	  Nasserdin	  (overgekomen	  uit	  A3),	  Ibish	  en	  
Michael.	  Niet	  op	  de	  foto	  vanwege	  blessures:	  Niels	  en	  Joost.	  Youri,	  Massin	  en	  Martijn	  gingen	  die	  dag	  mee	  
met	  A1.	  	  


