
Vrijwilliger	  van	  deze	  Olympiaan:	  Peter	  Lugthart,	  69	  	  jaar	  en	  woonachtig	  in	  Moordrecht.	  Hij	  is	  
accommodatiemanager	  en	  bestuurslid	  gebouwen	  en	  terreinen	  en	  sinds	  2000	  erelid	  van	  Olympia.	  
Peter	  is	  erg	  begaan	  met	  de	  club	  en	  	  doet	  een	  oproep	  om	  zuiniger	  met	  	  de	  materialen	  om	  te	  gaan.	  

	  

Liever	  een	  stukje	  fietsen	  dan	  spelen	  bij	  ONA	  

Hoe	  Peter	  bij	  Olympia	  terecht	  kwam,	  is	  voor	  de	  echte	  clubleden	  een	  bekend	  verhaal.	  Peter	  was	  12	  
jaar,	  toen	  hij	  zijn	  ouders	  vertelde	  dat	  hij	  op	  voetbal	  wilde.	  Tot	  zijn	  verbazing	  zette	  zijn	  vader	  hem	  
achterop	  de	  fiets	  en	  bracht	  hem	  niet	  naar	  het	  tegenovergelegen	  ONA,	  maar	  naar	  Olympia	  aan	  de	  
Bodegraafse	  Straatweg.	  Zijn	  vader	  was	  daar	  scheidsrechter	  en	  floot	  regelmatig	  jeugdtoernooien.	  

Voor	  jongere	  jongens	  was	  er	  nog	  geen	  voetbal	  en	  net	  als	  elk	  nieuw	  lid	  moest	  Peter	  eerst	  geballoteerd	  
worden.	  Hoewel	  je	  voor	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  van	  goede	  komaf	  moest	  zijn	  om	  lid	  te	  mogen	  
worden	  van	  Olympia,	  werd	  de	  timmermanszoon	  in	  de	  jaren	  '50	  gelukkig	  gewoon	  toegelaten	  tot	  de	  
op	  10	  na	  oudste	  voetbalclub	  van	  Nederland.	  

Geen	  gemakkelijke	  speler	  

Na	  in	  verschillende	  jeugdelftallen	  gespeeld	  te	  hebben,	  voetbalde	  Peter	  eerste	  bij	  de	  senioren	  in	  het	  
zevende.	  Toen	  ze	  hem	  vertelden	  dat	  hij	  moest	  gaan	  trainen	  (dat	  deed	  hij	  tot	  die	  tijd	  nog	  niet!),	  
speelde	  hij	  nog	  jaren	  lang	  in	  het	  derde,	  soms	  in	  het	  tweede	  en	  één	  wedstrijd	  zou	  hij	  in	  het	  eerste	  
invallen,	  maar	  helaas	  werd	  die	  wedstrijd	  afgelast.	  

"Ik	  was	  een	  lastige	  speler,	  had	  vaak	  ruzie	  met	  de	  scheidsrechter.	  Ik	  was	  heel	  fanatiek,	  ik	  vrat	  het	  gras	  
op.	  Ik	  heb	  ook	  vaak	  in	  het	  gips	  gezeten,	  knieën,	  enkelbanden,	  noem	  maar	  op."	  

Van	  teamleider	  tot	  onderhoud	  

"Als	  vrijwilliger	  ben	  ik	  begonnen,	  toen	  mijn	  kinderen	  ook	  gingen	  voetballen.	  Automatisch	  werd	  ik	  
toen	  leider	  van	  dat	  team,	  C5.	  De	  jaren	  daarna	  volgden	  verschillende	  B-‐	  en	  A	  elftallen.	  	  

Met	  de	  aanleg	  van	  de	  vorige	  bar	  kwam	  ik	  voor	  het	  eerst	  in	  aanraking	  met	  de	  bouw	  bij	  Olympia.	  
Daarna	  kwam	  zowat	  alles	  wat	  op	  het	  bouwterrein	  stond,	  zelfs	  de	  lichtmasten,	  die	  er	  nu	  35	  jaar	  staan.	  
Ik	  had	  zelf	  een	  bouwkundig	  adviesbureau,	  dus	  vandaar.	  Vroeger	  was	  Cock	  Hornis	  bouwmeester	  van	  
Olympia.	  Het	  Rad	  van	  Avontuur,	  dat	  nu	  onder	  de	  tribunes	  ligt	  opgeslagen,	  heb	  ik	  samen	  met	  hem	  
gebouwd.	  Dat	  is	  zeker	  45	  jaar	  geleden."	  

Daarna	  deed	  Hennie	  Haverkamp	  samen	  met	  mij	  het	  onderhoud.	  Hij	  was	  met	  pensioen	  en	  had	  meer	  
tijd	  dan	  ik.	  Hij	  heeft	  het	  ook	  een	  tijdje	  alleen	  gedaan.	  Zes	  jaar	  geleden	  is	  die	  vrij	  plotseling	  overleden	  
aan	  een	  hartstilstand.	  	  

	  

Het	  onderhoudsteam	  

In	  die	  periode	  begon	  de	  bouw	  van	  een	  nieuw	  clubhuis,	  ontworpen	  door	  Niels	  Slob	  en	  Sven	  van	  den	  
Berg.	  Zelf	  ben	  ik	  toen	  vrij	  actief	  in	  de	  uitvoering	  geweest,	  vooral	  in	  de	  directievoering.	  Daarna	  werd	  
het	  beheer	  overgenomen	  door	  het	  onderhoudsteam,	  bestaande	  uit	  Pim	  Van	  't	  Hoog	  Hans	  Streefland,	  



Hans	  van	  Zutphen	  en	  ikzelf.	  Als	  er	  iets	  kapot	  is,	  zoals	  een	  buitenhek,	  repareren	  wij	  dat.	  Of	  we	  maken	  
bijvoorbeeld	  een	  nieuw	  kasverkoophokje	  en	  containerhok.	  Ook	  de	  inrichting	  van	  de	  kleedkamers	  
heeft	  het	  onderhoudsteam	  aangebracht.	  In	  het	  kader	  van	  NL	  Doet,	  dat	  gesponsord	  wordt	  door	  het	  
Oranje	  Fonds,	  	  starten	  we	  aanstaande	  vrijdag	  met	  het	  nieuwe	  onderkomen	  voor	  de	  oefendoelen.	  In	  
de	  loop	  van	  de	  jaren	  is	  zo'n	  beetje	  alles,	  van	  dug-‐outs	  tot	  tribunes,	  al	  een	  keer	  vernieuwd.	  De	  
tribunes	  zijn	  trouwens	  zo'n	  achttien	  jaar	  geleden	  met	  behulp	  van	  vrijwilligers	  gebouwd.	  

Met	  het	  onderhoudsteam	  wordt	  nieuw	  buitenmeubilair	  gemaakt,	  van	  onder	  andere	  oude	  
barkrukken.	  De	  nieuwe	  materialen	  zijn	  door	  de	  Club	  van	  100	  gefinancierd.	  	  

"We	  moeten	  beter	  omgaan	  met	  de	  spullen	  van	  de	  club"	  

Het	  gaat	  Peter	  aan	  het	  hart	  hoe	  sommigen	  omgaan	  met	  de	  materialen	  van	  Olympia.	  "Vrijwilligers	  zijn	  
altijd	  nodig	  en	  het	  valt	  niet	  altijd	  mee.	  Op	  zaterdag	  is	  er	  de	  ontvangstcommissie.	  	  Dat	  zijn	  de	  mensen	  
die	  moeten	  zorgen	  dat	  alles	  op	  rolletjes	  loopt.	  Dit	  gaat	  natuurlijk	  vaak	  goed	  maar	  sommigen	  vergeten	  
toch	  de	  doelen	  op	  slot	  te	  doen	  of	  gooien	  het	  slot	  of	  de	  ketting	  waaraan	  het	  doel	  zit	  weg.	  Deze	  
middag	  komen	  er	  drie	  doelen	  terug.	  De	  reparatie	  kost	  tweeduizend	  euro,	  dat	  is	  geld	  van	  de	  club.	  Ik	  
heb	  veel	  waardering	  voor	  iedereen	  die	  op	  zaterdag	  Olympia	  helpt,	  maar	  als	  het	  gaat	  om	  omgaan	  met	  
materialen	  valt	  er	  nog	  de	  nodige	  winst	  te	  behalen.	  Zowel	  leiders	  als	  commissies	  en	  trainers	  moeten	  
teams	  niet	  alleen	  op	  het	  veld,	  maar	  ook	  daarbuiten	  begeleiden.	  Daar	  zou	  al	  bij	  de	  Voetbalschool	  de	  
nadruk	  op	  moeten	  liggen.	  En	  weer:	  de	  goede	  niet	  te	  na	  gesproken,	  maar	  als	  je	  ziet	  hoe	  sommige	  
teams	  hun	  kleedkamer	  achterlaten,	  dat	  zou	  hun	  leider	  toch	  niet	  moeten	  goedkeuren.	  En	  als	  we	  het	  
dan	  toch	  over	  vrijwilligers	  hebben:	  Han	  Steijn	  en	  Koos	  Van	  der	  Hogen	  besteden	  er	  nu	  vijf	  ochtenden	  
per	  week	  aan	  om	  alle	  kleedkamers	  schoon	  te	  houden.	  Hoe	  moet	  dat	  met	  de	  club	  als	  zij	  er	  mee	  
ophouden?	  Zonder	  alle	  vrijwilligers	  zou	  de	  contributie	  tientallen	  euro's	  hoger	  liggen."	  

"Het	  gaat	  in	  je	  bloed	  zitten"	  

"Toen	  ik	  acht	  jaar	  geleden	  mijn	  bedrijf	  verkocht	  had,	  ben	  ik	  meer	  voor	  Olympia	  gaan	  doen.	  Ik	  ben	  er	  
nu	  sowieso	  drie	  ochtenden	  in	  de	  week	  en	  ook	  thuis	  moet	  ik	  dingen	  bijhouden.	  Dat	  alles	  zou	  niet	  
mogelijk	  zijn	  zonder	  de	  steun	  van	  het	  thuisfront.	  Maar	  ja,	  wat	  moet	  je	  anders	  in	  je	  vrije	  tijd?"	  zegt	  
Peter,	  die	  ook	  fanatiek	  waterpolo	  gespeeld	  heeft.	  In	  die	  tijd	  is	  hij	  ook	  voorzitter	  en	  	  jarenlang	  
trainer/coach	  van	  de	  zwemclub	  geweest.	  Daarnaast	  gaat	  hij,	  ook	  nu	  nog	  zes	  à	  zeven	  keer	  per	  jaar	  
naar	  zijn	  huis	  in	  Oostenrijk.	  

Wat	  de	  leukste	  tijd	  was?	  Weet	  je:	  je	  moet	  gewoon	  je	  ding	  doen.	  Natuurlijk	  is	  het	  wel	  prettig	  om	  leuke	  
mensen	  om	  je	  heen	  te	  hebben.	  Ik	  heb	  ook	  af	  en	  toe	  wel	  onenigheid	  gehad.	  Maar	  je	  doet	  het	  voor	  je	  
vereniging,	  die	  gaat	  in	  je	  bloed	  zitten.	  Dat	  raak	  je	  nooit	  meer	  kwijt."	  

Olympiaan,	  maart	  2016	  

	  

	  


