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VOORWOORD

SEIZOEN 2022/2023
OLYMPIA GAAT 
LANDELIJK EN 
TOPDRUKKE 
ZATERDAGEN 
Na drie seizoenen met corona maatregelen hebben 
we nu weer afgetrapt voor hopelijk een ‘normaal’ 
voetbalseizoen waarin we allemaal weer kunnen genieten 
van het mooiste spelletje dat er is en alle gezelligheid 
daaromheen. In deze presentatiegids een overzicht van 
alles wat er op voetbalgebied gebeurt bij onze club, 
de vele nevenactiviteiten, sportiviteit & respect en 
natuurlijk aandacht voor onze vrijwilligers die Olympia 
tot zo’n mooie club maken. Veel leesplezier!

Het wordt een bijzonder seizoen 
want na 136 jaar voetbal van ons 
eerste elftal op zondag is dit 
seizoen de overstap naar zaterdag 
als speeldag gemaakt. Dat kon 
ook niet anders want er zijn in de 
regio nauwelijks meer zondagclubs 
te vinden. De KNVB belofte van 
regionale wedstrijden en beperkte 
reisafstanden zijn bepaald niet 
waargemaakt. Ondanks het grote 
aantal zaterdag 1e klassers in de 
provincie Zuid-Holland brengt de 
KNVB indeling ons vlaggenschip 
naar verre oorden zoals Broek 
op Langedijk, Monnickendam en 
Nunspeet. En naar Zunderdorp bij 
de club met de zeer opmerkelijke 
naam HBOK (Het Begon Op 
Klompen). Eigenlijk allemaal 
onbekende tegenstanders. We gaan 
het beleven. Alle succes aan nieuwe 
hoofdtrainer Frank Bloemheuvel, 
zijn staf en de seniorenselectie! 

De overstap betekent ook dat de 
speeldruk op zaterdag nog hoger 
wordt en er ook later op de dag 
wordt doorgespeeld. Dat vraagt 
nogal wat van de organisatie 
op veel terreinen, zoals het 
wedstrijdsecretariaat, de ontvangst, 
scheidsrechters, de barcommissie 
et cetera. Dus we vragen er 
begrip voor dat alles misschien 
niet direct vlekkeloos verloopt. 
Begin op tijd gelijk de wedstrijd en 

maak de velden en kleedkamers 
snel weer vrij voor de volgende 
teams. We zijn in samenwerking 
met Sport.Gouda en de gemeente 
bezig om verlichting op het derde 
speelveld te krijgen, zodat daar 
ook meer wedstrijden kunnen 
worden ingepland. We hebben 
goede hoop dat dit snel wordt 
gerealiseerd en dan is de maximale 
wedstrijdcapaciteit bereikt. 

Graag ook aandacht voor de 
stijgende kosten. We hebben de 
contributieverhoging beperkt tot 
2% omdat veel leden last hebben 
van de hoge inflatie, alles wordt snel 
duurder. Het grote zonnepanelen 
project uit 2019 dempt gelukkig de 
stijging van energiekosten enigszins, 
maar help Olympia door zuinig te 
zijn op de materialen en niet te lang 
te douchen of de veldverlichting 
onnodig aan te zetten. 
We rekenen op jullie support!

Afsluitend alvast weer heel veel 
dank aan iedereen die zich inzet 
voor Olympia. We gaan er samen 
weer een heel leuk en sportief 
seizoen van maken! En grote dank 
opnieuw aan Tessa Schwering en 
Wilma Neefjes voor het realiseren 
van deze presentatiegids, opnieuw 
een zeer fraai exemplaar!

Edo Neefjes, voorzitter
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IN DEZE GIDS

GC&FC OLYMPIA
HET FEEST CLUBLIED

Wij hebben strepen
Hele mooie

Zwarte èn rooie
Ja, ja wij zijn Olympianen
Wij zijn Olympianen ja, ja

Het bestuur van GC&FC Olympia
V.l.n.r. Fred Reynaers (voetbalzaken), Max de Bruin (jeugd), Jaap 
Visser (penningmeester), Edo Neefjes (voorzitter), Gaby Dols 
(secretaris), Michel Heuvelman (commercie)
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Hoe ben je bij Olympia terecht gekomen?
Mijn ouders zijn in 1975 naar Gouda verhuisd. 
Daarvoor woonden we in Amsterdam waar ik 
begon met voetballen bij Aristos. Omdat het 
huis nog niet klaar was woonden we eerst in 
Bergambacht. Volgens voetbalkenners daar 
was Olympia de beste club van Gouda dus 
die keuze was snel gemaakt. Ik begon in C3 
en stroomde snel door naar C1 met leider 
Hans Man in ’t Veld. Frank Vervoort was 
toen leider van C2. Hans en Frank, allebei 
erelid en nog steeds bij Olympia te vinden, 
mooi toch. Daarna in alle jeugdselectieteams 
gespeeld en door naar de senioren. Zo’n 
twaalf jaar met veel plezier in de selectie 
gevoetbald tot ik voor werk naar Londen 
ging verhuizen. Maar uiteraard lid gebleven, 
inmiddels al 47 jaar.

Waarom ben je voorzitter geworden?
Jan Baaiman was een zeer bevlogen elftalleider 
toen ik in het eerste elftal speelde. Hij werd 
later voorzitter en financieel liep het niet zo 
lekker. Hij vroeg me om penningmeester 
te worden en tegen Jan kon ik geen nee 
zeggen. Dat heb ik een tijd gedaan en o.a. de 
financiering van de nieuwe tribune geregeld. 

Daarna gestopt vanwege opnieuw een 
verhuizing naar Engeland. Weer terug in Gouda 
ben ik in 2003 als coach actief geworden toen 
onze zonen begonnen met voetballen. In 2004 
is Jan Baaiman helaas overleden. Twee jaar later 
waren er de nodige bestuurlijke uitdagingen. 
Tijdens een tuinfeestje bij Pim Janssen in de 
zomer van 2006 werd door Ron van Es, Pim en 
echtgenote Wilma gesteld dat ik de kar moest 
gaan trekken. Ron was nogal sterk in die tijd, 
dus ik had geen keuze. Van je beste maten moet 

ONZE VOORZITTER KIJKT TERUG OP 
DE AFGELOPEN 15 JAAR BIJ OLYMPIA 
Edo Neefjes is al sinds 2007 voorzitter. Dit seizoen wordt zijn laatste in 
die rol, dus een goed moment om alvast met hem terug te blikken.

Opening nieuwe clubhuis september 2014.

Olympia – Kazachstan op 2e Paasdag 2008
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je het maar hebben. Maar zonder gekheid, ik 
had zelf een hele mooie voetbaltijd gehad bij 
Olympia en wilde me voor deze goede zaak 
wel inzetten, ook met een druk gezinsleven en 
veeleisende baan.  
En ik had ook wel het gevoel dat we Jan 
Baaiman met zijn dromen voor Olympia niet in 
de steek mochten laten.

Hoe kijk je terug op de afgelopen 15 jaar bij 
Olympia?
Ik moet zeggen, de jaren vliegen om. Als 
ik nu terugkijk dan kan ik het grofweg in 
vier blokken verdelen met verschillende 
ontwikkelingen en hoogtepunten.

2007-2010: Nieuwe Koers Olympia
In 2006 maakte een groep zeer betrokken 
leden zich zorgen. De inzet van leden liep 
terug, er waren problemen met gedrag op en 
rond de velden en financieel waren de zaken 
niet op orde. Met werktitel ‘Nieuwe Koers’ 
werd een nieuw beleidsplan gemaakt met 
focus op sportief en correct gedrag, grote 
betrokkenheid van leden en in ere houden 
van tradities en evenementen. Voorwaarde 
om voorzitter te worden was dat er steun 
zou komen van capabele medebestuursleden 
en actieve commissies om de ambitieuze 
plannen waar te maken. Dat is gelukt en in 
mei 2007 gingen we met het nieuwe team 

aan de slag. Ook de jeugdvoorzitter kwam in 
het bestuur om de verbinding tussen jeugd en 
senioren te versterken.

Er was snel succes in 2008 toen Olympia 
van de KNVB drie sterren kreeg toebedeeld 
voor haar ‘normen & waarden’ beleid. Kort 
daarna met Pasen speelde Olympia de 
meest opmerkelijke wedstrijd uit de historie. 
De nationale ploeg van Kazachstan trainde 
bij Olympia ter voorbereiding op de WK 
kwalificatiewedstrijd tegen Engeland via 
bondscoach Arno Pijpers (oud-trainer van 
ook mij bij Olympia). Onderdeel van de 
oefencampagne was een wedstrijd tegen 
Olympia. Ondanks de felle kou was het 
sportpark bomvol en Olympia verloor de 
wedstrijd eervol met 2-5. Weekblad VI 
schreef er een mooi artikel over. De selectie 
ging dat jaar op trainingskamp naar Portugal 
dankzij hoofdsponsor Heuvelman, een 
fantastische trip die daarna nog negen keer 
naar Tenerife zou volgen.

De technische staat van de gebouwen was 
zorgelijk. De kantinegevel werd gestut 
om instorten te voorkomen. Ook het 
kleedkamergebouw was verouderd, maar er 
was geen geld om iets te doen. We hebben 
toen een verhuisplan gemaakt waarbij ons 
terrein werd vrijgemaakt voor woningbouw. 

Dan zou Olympia een nieuw complex aan de 
rand van de Goudse Hout krijgen. Maar de 
gemeente wilde niet meewerken dus zijn we 
plannen voor nieuwbouw gaan maken.

Om de sfeer te verbeteren werden 
diverse evenementen in ere hersteld 
en om de ouders van jeugdleden meer 
te binden is het recreatief 35+ voetbal 
op vrijdagavond gestart samen met 
toenmalig bestuurslid voetbal Ron van 
den Berg, ook al te jong overleden. Die 
voetbalgroep is nog steeds actief.

Michel Heuvelman pakte in het nieuwe 
bestuur de portefeuille commerciële 
zaken op. Hij is met zijn team de drijvende 
kracht geweest achter de stijging van 
sponsorinkomsten en schoonmaakbedrijf 
Heuvelman zou maar liefst 14 jaar 
hoofdsponsor worden. Ook de Business 
Club Olympia is daaraan gelinkt en Michel 
en Ton Molenaar zorgen al heel lang voor 
een mooie verbinding tussen Olympia en 
het bedrijfsleven. Daar heeft de club veel 
profijt van.

2011-2014: Nieuwbouw en sportief succes
In 2011 was een hoogtepunt het 125-jarig 
bestaan met een geweldige reünie en 
feestavond. De toen geschreven Olympia 
variant op Neil Diamond’s Sweet Caroline 
is nog steeds een meezinger wanneer het 
gezellig is bij de club.

Wethouder sport Michiel Bunnik kondigt voorjaar 2019 aan dat het hoofdveld kunstgras wordt.
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Er waren ook mooie sportieve successen. 
In 2012 promoveerde A1 na een enorm 
spannende kampioenswedstrijd tegen Jodan 
Boys. Olympia 1 promoveerde in 2010 
naar de tweede klasse en in 2014 volgde 
onder trainer Tom Rietberg promotie naar 
de eerste klasse door TOGB met 4-0 te 
verslaan in een beslissingswedstrijd bij VOC.
 
In deze jaren hebben de nieuwbouw 
voorbereidingen ontzettend veel tijd gekost. 
Plannen maken, geld bij elkaar krijgen 
via allerlei acties en crowdfunding. Het 
spannende moment van het openen van 
de offertes van bouwbedrijven. Toen de 
bouwfase met inzet van veel Olympianen 
onder aanvoering van Peter Lugthart, 
Michel Heuvelman en ondergetekende. 
Maar wow wat een eindresultaat en wat 
kunnen we daar trots op zijn! En een 
fantastische opening in september 2014 
met een officieel deel, een wedstrijd van 
de Olympia vrouwen tegen DONK en een 
mooi feest na afloop.

2015-2018: Financiën op orde en 
verbreding sportaanbod
Het ledenaantal zien we verder oplopen, 
mede door de groei van het meidenvoetbal 
en de zaterdag seniorenteams.  

De begroting werd opgeschroefd omdat 
we fors meer huur aan de gemeente 

gingen betalen (clubhuis en tribune zijn van 
Olympia, de kleedkamers en velden van 
de gemeente). Door structureel nieuwe 
inkomsten te genereren was het niet nodig 
de contributie hiervoor te verhogen. Er kwam 
een nieuwe toplaag op veld 2. 

Ook kwamen er steeds meer activiteiten 
voor zeer diverse groepen deelnemers. 
Bijvoorbeeld 60+ voetbal bij de Oldstars 
1886, jeu de boules, laagdrempelig hardlopen 
en voetbal voor statushouders. 
Olympia 1 handhaaft zich met voornamelijk 
zelf opgeleide spelers netjes op 1e klasse 
niveau. De meest opvallende wedstrijd werd 
gespeeld op 1e paasdag 2018 tegen RVC’33. 
De blauw-witten kwamen in een grote 
wandelgroep naar Olympia en ontvingen 
onderweg de zegeningen van kapelaan Van 
Paassen. Het bleef nog lang gezellig aan de 
Bodegraafsestraatweg….

2019-2022: Olympia duurzaam, top 
accommodatie, zaterdagvoetbal
Met Olympia Duurzaam werden begin 
2019 zo’n 240 zonnepanelen op het 
clubhuis gelegd. Dat heeft tot nu toe al 
250.000 KwH aan stroom opgeleverd. 
Met dank aan technisch brein Hans 
Streefland en gefinancierd met subsidies 
en leden die een zonnepaneel sponsorden.

Na lang lobbyen kregen we in seizoen 

2019/2020 kunstgras op het hoofdveld 
zodat daar altijd gespeeld en getraind kan 
worden. Tegelijk werd het trainingsveld 
gerenoveerd en zo werd de training 
capaciteit enorm verbeterd. Als kers op de 
taart een fraai nieuw scorebord dankzij de 
Business Club Olympia.

En toen kwamen drie corona seizoenen. 
Periodieke sluiting van clubhuis en 
kleedkamers, toegangscontrole, trainen met 
anderhalve meter afstand en steeds weer 
veranderende regels. Een hele vervelende 
periode, maar uiteindelijk is Olympia hier 
goed doorheen gekomen.

Afgelopen jaar kwam de sport BSO in het 
clubhuis voor een optimale benutting en 
extra financiële middelen. En dan zijn we 
alweer aanbeland bij de start van seizoen 
2022/2023 en de overstap naar de zaterdag 
voor de selectie. Er is lang gelobbyd om de 
zaterdag- en zondagclubs per regio bij elkaar 
in te delen, maar dat wilde de KNVB niet. 
Opmerkelijk genoeg gaan ze dit nu alsnog 
doen in seizoen 2023/2024.

Wat is er leuk aan voorzitter van Olympia 
zijn?
Zo terugkijkend is er bij Olympia veel 
gebeurd en enorme vooruitgang geboekt in 
de afgelopen vijftien jaar. Dankzij de support 
van een uitstekend bestuursteam. En met 
een hele goede sfeer en humor. Het is mede 
daardoor dat Michel Heuvelman, Gaby Dols, 
Fred Reynaers, Jaap Visser (en Duncan 
Eduard daarvoor) en ikzelf al zo lang in het 
bestuur actief zijn. Verder hebben we een 
geweldige jeugdcommissie en veel vrijwilligers 
die zich elke week weer inzetten voor onze 
club. Mooi om de soms onverwachte talenten 
van mensen te zien. En fijn dat zoveel 
kinderen en volwassenen zo genieten van 
voetbal en alles eromheen. Ik zie het ook als 
een eer om daar leiding aan te mogen geven, 
straks alweer 16 jaar. 

De club is sterk en staat er sportief, 
organisatorisch en financieel goed voor. Maar 
het is ook tijd om het stokje door te geven, 
zo gaat dat bij Olympia al sinds 1886…. Ik 
ga natuurlijk niet weg bij Olympia en heb 
nog wel wat plannen en ideeën voor de club 
wanneer ik geen voorzitter meer ben. Want 
het is en blijft mijn cluppie natuurlijk.

V.l.n.r. Edo, donateur Frank Vervoort, Hans Streefland, Sven van den Berg (architect nieuwbouw) 
en Olympianen de Jong, die geld bij elkaar hebben gefietst voor de zonnepanelen. 
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SELECTIE

OLYMPIA 1 – (BEKER +) JAARCOMPETITIE 1E KLASSE A - 26 WEDSTRIJDEN

THUIS  UIT PLAATS WEDSTRIJD*
Olympia 1 Roda ’46 1 Gouda 24/9 17.00 uur
FC De Bilt 1 Olympia 1 De Bilt 1/10 14.00 uur
Olympia 1 ZOB 1 Gouda 8/10 17.00 uur
S.V. Montfoort ’19 1 Olympia 1 Montfoort 15/10 14.30 uur
Olympia 1 HBOK 1 Gouda 29/10 17.00 uur
De Meern 1 Olympia 1 De Meern 5/11 14.30 uur
Olympia 1  Nunspeet 1 Gouda 12/11 17.00 uur
HSV De Zuidvogels 1 Olympia 1 Huizen 19/11 14.30 uur
Olympia 1 SDC Putten 1 Gouda 26/11 17.00 uur
BOL 1 Olympia 1 Broek op Langedijk 3/12 14.30 uur
Olympia 1 NSC Nijkerk 1 Gouda 10/12 17.00 uur
Monnickendam 1 Olympia 1 Monnickendam 21/1 14.30 uur
Olympia 1 Argon 1 Gouda 28/1 14.30 uur

“WE GAAN VOOR EEN ELFTAL 
WAAR DE ENERGIE VAN AFSPAT!” 
Een compleet nieuwe trainersstaf, voor het 
eerst voetballen in de zaterdagcompetitie 
en het eerste seizoen waarbij de selectie 
bestaat uit een eerste elftal en een O23 
team in plaats van een tweede elftal. 
Hoofdtrainer Frank Bloemheuvel (51) en 
trainer O23-1 Marcel de Jong (52) kennen 
elkaar al lang. Zes jaar samen gevoetbald 
en jaren samengewerkt als trainers. Frank 
over Marcel: ”Hij heeft het geduld en de 
kwaliteiten om jongere spelers op te leiden 
en beter te maken.” Marcel: ”We zijn uit 
hetzelfde hout gesneden, voelen elkaar 
goed aan.”

DE HOOFDTRAINER 
Frank: ”Horizontaal overstappen van de 
zondag naar de zaterdag in de 1e klasse is 
eigenlijk een promotie. Duels zijn harder, 
de ruimtes kleiner, het niveau gewoon 
hoger. We hebben talentvolle technisch 
vaardige spelers. Complimenten ook 
voor de technische commissie voor het 
samenstellen van de selectie van 34 man, 
waarbij ook de mentaliteit belangrijk was.”

TRAININGEN
“We trainen 3x per week: op maandag zijn 
er linie trainingen, op dinsdag technisch 
/ tactiek met een conditioneel sausje er 
overheen. En op de donderdag richten we 

ons vooral op de volgende wedstrijd. Op 
dinsdagen komen er oefenwedstrijden en 
de Rijnmondcup. Mooi ook om spelers 
die het eerste net niet halen, maar te oud 
voor O23 zijn, te laten spelen in die week. 
We moeten leren van nederlagen, maar 
ook de goede dingen benoemen. Zelf had 
ik als voetballer behoefte aan vertrouwen, 

duidelijkheid en discipline. Dat streef ik ook 
na om als trainer uit te stralen.”

TEAMGEEST
“Een team maak je samen. We hebben 
een fantastisch trainingskamp in Papendal 
gehad eind augustus. Dat heeft het 
groepsproces versneld. ’s Avonds groot 

V.l.n.r. Gregory Castano, Frank Bloemheuvel, Marcel de Jong en Wijnand Donk.
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SELECTIE

OLYMPIA O23-1 – 2 FASES COMPETITIE –1E FASE DIVISIE 4-G

THUIS  UIT PLAATS WEDSTRIJD*
Olympia O23-1 DSO O2-1 Gouda 24/9 14.45 uur
Argon O23-1 Olympia O23-1 Mijdrecht 1/10 11.45 uur
Olympia O23-1 RKDO O23-1 Gouda 8/10 14.45 uur
Woerden O23-1 Olympia O23-1 Woerden 15/10 11.45 uur
Olympia O23-1 Argon O23-1 Gouda 29/10 14.30 uur
DSO O23-1 Olympia O23-1 Zoetermeer 5/11 15.00 uur
Olympia O23-1 Woerden O23-1 Gouda 12/11 14.30 uur
RKDO O23-1 Olympia O23-1 Nootdorp 19/11 11.45 uur
Olympia O23-1 Nieuwkoop O23-1 Gouda 26/11 14.30 uur
Soccer Boys Olympia O23-1 Bleiswijk 3/12 12.30 uur
Olympia O23-1 Schoonhoven O23-1 Gouda 10/12 14.30 uur

feest na de overwinning op DZC’68. Maar 
ook de volgende morgen om 8 uur klaar 
staan voor de bosloop.”

DIT SEIZOEN 
”We gaan hoop ik een elftal zien waar 
de energie van afspat. Een team dat een 
lastige tegenstander is. Vooruit verdedigen. 
Na een wedstrijd of tien kunnen we 
iets zeggen over waar we kunnen staan. 
Speerpunten voor mij: extreem goed 
ingespeeld zijn, heldere spelprincipes, 
logische veldbezetting, analyse 
tegenstanders en video analyse.”

LEUKSTE VAN VOETBAL?
”Je werkt hard ergens naar toe. Als dat plan 
goed uitwerkt en je pakt ook nog 3 punten, 
dan geeft dat een enorme boost.” Voor de 
Olympia kronieken: de allereerste officiële 
wedstrijd als zaterdagclub voor de KNVB 
beker is door Olympia 1 uit gewonnen van 
Nieuwerkerk 1 met 1-2 op 3 september 
2022.  

DE ASSISTENT-TRAINER
Gregory Castano (35) nam op zijn 32e 
afscheid van de Olympia selectie waar 
hij jarenlang aanvoerder was. Een heel 
gedreven speler. “Maar er komt een 
moment dat je andere dingen belangrijker 
gaat vinden. Ik begon ook een studie. Ik ben 
nog steeds echt een speler; speel nog in ‘t 
3e. Maar het kriebelt om het trainersvak 
te leren. Ik ben altijd al bezig geweest met 
de teamtactiek en organisatie en heb daar 
dankzij mijn trainers als Tom Rietberg en 
Carl Flux al veel van mee gekregen.”

Tijdens corona ontstond ruimte in 
Gregory’s agenda. TC-lid Carl nodigde 
hem uit om kennis te maken met de nieuwe 
hoofdtrainer. “Een goed gesprek. Hij is 
heel duidelijk over voetbal, over zijn ideeën. 
Alles is heel doordacht. Ik ben zelf meer 
intuïtief, reageer op wat er gebeurt. Ik kan 
als assistent-trainer ontzettend veel van 
Frank leren en dan ook nog bij het eerste 
team van mijn eigen club! Daarbij voeg ik 
als trainer nu nog meer toe op het veld in 
plaats van er naast te staan.” 

DIT SEIZOEN
”Het moet een tandje omhoog. 
Conditioneel in de top 3 van de poule 
komen zodat we van “de lopende man, 
ruimte in lopen” onze kracht maken. Dan 
ben je moeilijk te verdedigen voor de 
tegenstander. En altijd druk vooruit. Ik kijk 
er naar uit!”

DE KEEPERSTRAINER
Wijnand Donk (61) voetbalde in de jeugd bij 
Olympia. Hij werd keeper na een overstap 
naar ONA in het 1e jaar senioren toen hij 

niet zoals z’n stapmaten doorstroomde naar 
de selectie. “Na 2 jaar was ik terug en start 
in 1997 bij Frans Hoek die mij uitdaagde 
om trainersopleidingen te volgen.” Onder 
huidig TC-lid Bas Mol liep hij stage bij de 
C1 met Robbert Dols. Later van trainer 
naar keeperstrainer. Wijnand: ”Je bent 
meer individueel bezig en kan keepers 
gerichter ontwikkelen als keeperstrainer. Je 
kweekt snel een vertrouwensband.”

”Na het seizoen 2005/2006 nam ik 
afscheid bij Olympia om mij verder te 
ontwikkelen in de voetbalwereld. Ik 
heb veel geleerd bij de keepercoach 
opleiding Frans Hoek. Ook doordat ik 
veel met trainers sprak als cursusleider bij 
keeperscoach opleidingen.”

VRAGEN VOOR EEN KEEPER
“Is je positie goed? Heb je de goede 
uitgangshouding om de bal te verwerken? 
En kun je een nieuwe aanval opzetten? 
Want die begint bij jou. Coach je je 
medespelers goed en haal je met hen 
het gevaar eruit bij een omschakeling?” 

Jip Kolenbrander was de winnaar van de zilveren schoen als talent van seizoen ‘21/’22.
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SELECTIE

OLYMPIA JO19-1 – (BEKER +) 2 FASES COMPETITIE – 1E FASE DIVISIE 4-B

* let op: tijden en soms ook speeldagen kunnen wijzigen. Check altijd Voetbal.nl of de website.

THUIS  UIT PLAATS WEDSTRIJD*
Olympia JO19-1 Altius JO19-1 Gouda 24/9 12.55 uur
Eemnes JO19-1 Olympia JO19-1 Eemnes 1/10 10.00 uur
Hoevelaken JO19-1 Olympia JO19-1 Hoevelaken 8/10 15.15 uur
Olympia JO19-1 HSV De Zuidvogels JO19-1 Gouda 15/10 15.00 uur
Legmeervogels JO19-1 Olympia JO19-1 Uithoorn 29/10 15.00 uur
Olympia JO19-1 LRC JO19-1 Gouda 5/11 14.45 uur
Hoogland JO19-1 Olympia JO19-1 Hoogland 12/11 15.30 uur
Olympia JO19-1 FC Oudewater JO19-1 Gouda 19/11 14.45 uur
Huizen JO19-1 Olympia JO19-1 Huizen 26/11 14.30 uur
Olympia JO19-1 Sporting Martinus JO19-1 Gouda 13/12 14.45 uur
Spakenburg JO19-1 Olympia JO19-1 Spakenburg 10/12 12.15 uur

Wijnand wil ook junioren inzetten bij de 
pupillen keeperstraining. “Om te leren 
praten in het veld. En natuurlijk: presteren 
betekent investeren!”

Tot slot: “Dit seizoen wordt een mooie 
uitdaging. Spelers en staf zullen dit seizoen 
alle steun nodig hebben.”

TRAINER O23-1
Marcel was zelf een verdienstelijk 
voetballer en speelde een aantal jaren in 
Jong Ajax. Toen van daaruit geen contract 
kwam besloot hij voor zijn opleiding te 
kiezen en hoog in het amateurvoetbal 
te gaan spelen. Op z’n 34e nam hij 
afscheid als voetballer. Als assistent 
van Frank begonnen ze samen aan hun 
trainerscarrière bij Ter Leede. 

ONTWIKKELEN
Marcel: “Onderdeel van mijn trainingen en 
aanpak is slimmer en bewuster leren spelen. 
Nadenken over keuzes die je maakt. Soms 
provoceer ik expres de spelers. Tijdens een 
oefening fluit ik niet voor een handsbal 

bijvoorbeeld. Hoe ga je daarmee om, hoe 
lang is je rouwmoment? Daarmee werken 
we aan mentale weerbaarheid.”
“Ik wil de jongens verder begeleiden in hun 
ontwikkeling. Samen op pad. Een betere 
speler worden op technisch en tactisch 
gebied met een hoge belastbaarheid. 
Je kunt van alles willen, maar als de 
belastbaarheid onvoldoende is kom je er 
niet. Daarbij hebben we veel steun van 
het verzorgingsteam Philip van der Valk 
en Rianne Petersen. Belangrijk is ook 
dat spelers weten wat ze willen bereiken, 
waar er verbeterpunten zijn en hoe ze 
daar aan willen gaan werken. Acceptatie 
dat iets beter moet is de eerste stap naar 
verandering.” 

“Olympia is een mooie club, het ademt 
voetbal. Ambitieus en wij willen graag 
opleiden voor het pure mooi verzorgde 
voetbal. En dat begint met hard werken 
aan de ontwikkelpunten. Het O23 team 
is echt een ontwikkelteam. In nauwe 
samenwerking met de JO19-1 gaan we 
de komende jaren werken aan de laatste 

Ontlading na handhaving in de 1e klasse op de laatste speeldag op 6 juni 2022 toegejuicht door heel veel Olympianen!

details van de opleiding van onze spelers. 
Maar ook een team creëren dat altijd 
wil winnen. En dat al uitstralen in de 
spelerstunnel en als je het veld op komt.

LEIDER / WEDSTRIJDSECRETARIS
Van onschatbare waarde voor teams zijn de 
soms bijna onzichtbare vrijwilligers. Zoals 
Peter Kool, die dit seizoen start als leider 
van Olympia 1. Hij heeft een staat van 
dienst van jeugdleider tot vicevoorzitter bij 
het bestuur. Peter: ”Voetbal is mijn hobby. 
Het geeft energie om met jonge mensen 
te werken. Horen hoe zij denken, zien hoe 
zij met hun sport bezig zijn. Voetbal is een 
spel om de winst, maar iedereen weet dat 
altijd winnen niet bestaat. Je bent pas een 
team als je met elkaar ook teleurstellingen 
kunt verwerken. En niet elkaar afvalt. Het 
is heel goed geregeld voor het team bij 
Olympia. Voetballen in de selectie doe je 
vrijwillig, maar is niet vrijblijvend. Ik draag 
graag bij aan het plezier en zal Olympia 
daarbij vertegenwoordigen.”
Aad Dols is sinds 2014 actief bij de 
selectie. Hij is hun wedstrijdsecretaris, 
regelt oefenwedstrijden en het vervoer. 
Ontvangt de scheidsrechter en 
tegenstander. En is de materiaalman. Een 
taak die hij voor de hele club doet. En ook 
nog tijdelijk leider van O23-1. Niet voor 
niets lid van verdienste van de club!

Hoofdsponsor van de selectie: 
Mulder-Mazda ’t Groene Hart B.V.

Op naar een mooi eerste seizoen met de 
selectie op de zaterdag!
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TECHNISCHE COMMISSIE

DIT SEIZOEN VERDER DE DIEPTE IN
TECHNISCHE COMMISSIE BOUWT VERDER

ZONDER WRIJVING GEEN GLANS
Ruim een jaar na installatie maakt de 
technische commissie (TC) de volgende 
stap. Stond vorig seizoen vooral in het 
teken van het implementeren van een 
uniforme werkwijze in de jeugdafdeling, 
gaan we nu aan de hand van het 
‘beleidsplan jeugdvoetbal’ verder de diepte 
in. Daarnaast is ook het seniorenvoetbal 
toegevoegd aan het takenpakket.

JEUGD
Het was mooi om te zien dat tijdens 
de recente officiële kick-off van het 
jeugdvoetbalseizoen de inhoudelijke 
discussie niet van de lucht was. Betrokken 
trainers en ouders lieten blijken dat ze 
allemaal beste met de jeugdopleiding 
voor hebben. En dan mag je het best eens 
met elkaar oneens zijn. ‘Zonder wrijving 
geen glans.’ Het is het tweede seizoen 
dat Olympia gaat werken volgens het 
beleidsplan jeugdvoetbal 2021-2026 
hetgeen bewaakt wordt door de TC. 
Onze hoofden jeugdopleiding Leroy 
Brank (onderbouw) en Driss Rahouani 
(bovenbouw) geven uitvoering aan het 
plan samen met hun trainers. De werkwijze 
die we nastreven is inmiddels bij de 
trainers bekend, waardoor er dit seizoen 
veel meer aandacht kan worden besteed 
aan de uitvoering van de trainingen en 
de gewenste spelprincipes tijdens de 
wedstrijden. Vanaf de jongste jeugd tot 
aan de senioren wil Olympia zijn elftallen 
volgens de eigen huisstijl laten spelen. 
Deze is als volgt geformuleerd:

‘Olympia voetbalt altijd om te winnen 
en gaat daarbij uit van eigen kracht. Dat 
willen wij doen met aanvallend, herkenbaar 
en attractief voetbal, waarbij de bal 
diepspelen voor breed- of terugspelen 
gaat. Als we de bal niet hebben, willen wij 
die zo snel mogelijk terugveroveren. 
Trainingen en wedstrijden van alle Olympia 
teams worden gekenmerkt door aanvallen, 
creativiteit, dynamiek, strijdlust en vooruit 
verdedigen met veel druk op de bal. Maar 

bovenal vindt de opleiding plaats in een 
prettige en uitdagende omgeving die 
gericht is op leren voetballen en blijven 
voetballen.’ 

SENIOREN
Vanaf dit seizoen valt ook het 
seniorenvoetbal onder verantwoording 
van de TC. Als eerste is er een volledig 
nieuwe technische staf aangesteld voor 
de A-selectie die gaat werken met een 
ambitieuze spelersgroep. Van groot belang 
daarbij was dat de trainers zich konden 
vinden in het beleidsplan voetbal en willen 
werken op een manier die daar op aansluit. 
Jonge spelers beter maken en routiniers 
blijven uitdagen is daarbij een belangrijke 
opdracht. Streven is dat de A-selectie 
grotendeels wordt gevuld met spelers die 
vanaf jongs aan bij de GC&FC Olympia lid 

zijn. De overstap naar het zaterdagvoetbal 
en een nieuw O23 team in de A-categorie 
passen daar prima bij. Gebleken is namelijk 
dat veel jeugdspelers ook in de senioren 
graag op zaterdag willen blijven voetballen.

De technische commissie heeft er heel 
veel vertrouwen in dat we met onze 
goed functionerende jeugdopleiding 
nog een stukje beter maken. En met de 
ambitieuze trainersstaf en spelergroep 
van de A-selectie een prachtig seizoen 
tegemoet gaan. 

FUNCTIEVERDELING BINNEN TC
Onderbouw Ferry Broekhof
Bovenbouw Bas Mol
Senioren Carl Flux
Bestuur en commissies Ton Molenaar

Deze vier jeugdspelers hebben dit seizoen de overstap gemaakt van Olympia naar een profclub. 
Daar zijn we natuurlijk trots op! We wensen (v.l.n.r.) Dex (O9 Sparta), Youssef (O10 Ajax), 
Sami (aanvoerder O9 Sparta) en Rense (O13 Excelsior) heel veel plezier en succes!

Jeugdkampioenen lopen mee het veld op met de selectie op 6 juni 2022. De selectiespelers van de toekomst?

Risico’s nemen hoort bij 

ondernemen. Hoeveel risico 

dur�  u aan? Wij gaan hierover 

graag met u in gesprek.

Daar bent u van verzekerd

Verzekeringsspecialisten voor Groot Zakelijk / MKB / ZZP / DGA / Particulier
Graaf Florisweg 135 / 2805 AK Gouda / 0182 511033

Voogt_adv_A4_v1.indd   1Voogt_adv_A4_v1.indd   1 07-06-2022   15:0807-06-2022   15:08
0272701.pdf   10272701.pdf   1 11-7-2022   11:31:1511-7-2022   11:31:15



Rokerijweg 2
1271 AH Huizen   
035 - 5235035

info@scalasolution.nl

0272487.pdf   10272487.pdf   1 13-7-2022   16:04:3813-7-2022   16:04:38

Jeroen is genezen
van kanker.

Uw steun is dus hard nodig!

 
www.kika.nl - Giro 8118

De opbrengsten komen ten goede aan de centra voor kinderoncologie: Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam | UMC Groningen Koningin Beatrix Kinderkliniek | Willem-Alexander Kinder- en 
Jeugdcentrum Leiden | UMC St. Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen | Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam | VU Medisch Centrum Amsterdam | Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht

KiKa heeft als doel
om de genezingskans

in 2025 naar 95%
te vergroten.

Om dit te realiseren,
is er nog veel kostbaar

onderzoek noodzakelijk.

0141048.indd   1 11-2-2015   11:05:31



PRESENTATIEGIDS GC&FC OLYMPIA 2022/2023 13

JEUGDCOMMISSIE

DE ZAKEN ZIJN GOED GEREGELD 
ACHTER DE SCHERMEN

De jeugdcommissie (JC) regelt vooral de 
organisatie rond de voetbalwedstrijden 
voor de jeugd. De JC plant de wedstrijden 
in, zorgt zoveel mogelijk voor de 
scheidsrechters en de ontvangst op 
zaterdag. Ook zorgt de JC voor de 
communicatie naar de teamleiders, 
coaches, spelers en ouders. Het doel is dat 
alle jeugdspelers met plezier trainen en 
spelen. Dat geldt voor de spelertjes van de 
voetbalschool tot de oudste junioren. En 
voor alle basisteams, waar plezier vooral 
vooropstaat, tot de selectieteams waarbij 
prestatie ook belangrijk is. De JC vindt 
het belangrijk dat er een goede balans is 
tussen de basis- en selectieteams, waarbij 
er aandacht is voor de ontwikkeling 
van het individuele talent en voor 
voetbalplezier. Daarnaast zijn er ook veel 
extra activiteiten. Van de Pietentraining 
voor de jongste spelers, vriendjes en 
vriendinnetjesdagen tot het jaarlijkse FIFA 
toernooi voor de junioren. 

Arjan Lejour is secretaris van de JC. 
“Het mooiste is als iedereen met plezier 

V.l.n.r. boven: Max (voorzitter), Arjan (secretaris), Marvin (manager junioren), Esther (manager pupillen), Cyriel (scheidsrechters), Orbo (ontvangst), Josti (sportiviteit & respect)
V.l.n.r. onder: Christine (O8/O9), Laura (O10), Peter (O11/O12), Bas ((M)O13 - MO15), Veerle (O14/O15) Ingwer (O16/O17) en Danny (O19/MO20)

naar Olympia komt en met een goed 
gevoel weer vertrekt, en er geen brandjes 
geblust hoeven te worden. Een belangrijk 
succes was het afgelopen seizoen de 
samenwerking met de nieuwe technische 
commissie (TC) en de nieuwe hoofden 
jeugdopleiding (HJO’s). Dat was eerst 
wennen, maar is door iedereen goed 
opgepakt. 

Een belangrijk aandachtspunt voor komend 
jaar is om voldoende vrijwilligers te vinden 
samen met de vrijwilligerscommissie. De 
wedstrijden kunnen alleen doorgaan als 
er voldoende (bege)leiding is. Ook op 
allerlei andere plekken zijn er vrijwilligers 
nodig. We willen dit jaar de betrokkenheid 
van ouders bij de vereniging vergroten. 
Op deze manier gaan we ervan uit dat het 
makkelijker is om mensen enthousiast 
te maken om een bijdrage te leveren. Er 
zijn ook vacatures in de jeugdcommissie, 
zoals de belangrijke functie van 
wedstrijdsecretaris die de wedstrijden 
en kleedkamerindeling inplant. En een 
leeftijdscoördinator voor de voetbalschool.”

Bas de Schipper is als 
leeftijdscoördinator (M)O13/MO15 
lid van de jeugdcommissie. “Het is 
voornamelijk een administratieve 
functie. Ik zorg dat informatie en 
communicatie vanuit Olympia bij 
de ouders, coaches en teamleiders 
terecht komt. Het betreft hier 
alle niet-voetbaltechnische zaken. 
Daarnaast ben je een vraagbaak voor 
de teams, zoals bij het verplaatsen 
van wedstrijden of het regelen van 
scheidsrechters. Ook heb je een rol in 
de begeleiding wanneer er bijvoorbeeld 
gedragsproblemen zijn binnen een 
team, dit pak je dan samen op met 
de hoofdtrainer en coach. Het is 
vooral het idee om betrokken te zijn 
bij de vereniging waar mijn kinderen 
actief zijn. Deze functie kan ik goed 
combineren met mijn werk en ik haal er 
voldoening uit wanneer de zaken achter 
de schermen goed geregeld zijn.” 

Website: gcfc-olympia.nl/
jeugdcommissie#
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KEEPERS SENIOREN

Vorig jaar lag de focus op trainers beter maken 
in de manier van training geven. 
Is dat gelukt?
Leroy: “Het gevoel was goed toen ik hier 
kwam. Er was structuur en duidelijkheid, en de 
rolverdeling was strak. Eigenlijk heel makkelijk 
om dan in te stappen. Maar je moet elkaar 
eerst wel leren kennen voordat je echt stappen 
kunt maken. Dus het eerste jaar stond vooral in 
het teken van elkaar vinden: informatie geven, 
trainersavonden, onderling overleggen en 
reflectie. Dat heeft geleid tot herkenbaarheid 
van de trainingen. De structuur, werkwijze en 
verwachtingen zijn duidelijk.” 

Driss: “Toen ik hier kwam, lag er een goed 
document, geschreven door de Technische 
Commissie. Maar het was té ambitieus, 
daarom heb ik gezegd: we moeten het 

“WE GAAN NIET MET 
Z’N ALLEN VOOR DE 
GOAL LIGGEN”
Vorig seizoen zijn Driss Rahouani (O13 t/m O19) en Leroy Brank 
(VBS t/m O12) begonnen als Hoofd Jeugdopleiding (HJO) bij 
Olympia. Hoe kijken ze terug op het afgelopen jaar? Zijn hun 
verwachtingen uitgekomen? En wat zijn hun doelstellingen voor 
het komende seizoen? 

Vincent en Omar

HJO’S

faseren. Elk jaar een stukje pakken om het 
op te bouwen. Vandaar dat we eerst de focus 
hebben gelegd op de manier van trainen. Ik 
ben blij dat het grootste deel van de trainers 
is gebleven. De manier waarop we met elkaar 
omgaan is goed. Er is vertrouwen, en van 
daaruit kunnen we verder. We weten nu hoe 
we trainen, de volgende stap is te gaan praten 
over de speelwijze.”

Wat zijn de verdere plannen voor dit seizoen?
Driss: “Vanaf september ga ik hier bij Olympia 
bij de onderbouw twaalf trainers begeleiden. Ik 
ga een traject met ze aan, zodat ze uiteindelijk 
een trainersdiploma van de KNVB halen. 
Begin 2023 hoop ik dit ook te kunnen doen 
met de trainers van de bovenbouw.”

Leroy: “Eind september wil ik met de spelers 
van de eerste en tweede teams, en de anderen 
vrijblijvend, een POP-gesprek voeren 
(=Persoonlijk Ontwikkel Plan). ‘Wat verwacht 
je van mij als trainer? Hoe kijk je zelf naar 
het seizoen?’ En dan in december is er een 
vervolggesprek: hoe vinden we dat het gaat? 
Door het seizoen heen komen er meerdere 
gesprekken.”

Hoe zien jullie Olympia 
jeugdspelers graag voetballen? 
Leroy: “Aanvallend, vanuit een bepaalde 
voetballende gedachte. Dus niet die lange peer 
naar voren en erachteraan rennen. Het moet 
herkenbaar zijn, en dat iedereen betrokken is 
bij het spel. En natuurlijk spelen om te winnen: 
we spelen op de aanval en gaan niet met z’n 
allen voor de goal liggen.”

Driss: “In het voetbaltechnisch beleidsplan 
staat: aanvallend voetbal, dominant, veel op de 
helft van de tegenstander. Daar moet je ook 
het type spelers voor hebben. We hebben bij 
Olympia wel een bepaald type spelers, maar 
we missen een stukje winnaarsmentaliteit. 

Daarom moet je op hoge intensiteit trainen, 
korte blokken, fel op de bal, dat soort zaken. 
Daar is nog winst te behalen.” 

Waar zijn nog meer stappen te maken? 
Driss: “Ik mis nog een facilitair manager voor 
hand- en spandiensten.”

Leroy: “Ik wil graag bij iedere speler 
vooruitgang zien, of die nu in het eerste of 
vierde team speelt. Er is misschien te weinig 
focus geweest op de lagere teams. Die hebben 
soms een ander aanbod aan oefeningen 
nodig. We moeten breder kijken dan alleen: 
we bereiden een training voor en die is voor 
iedereen gelijk. Voor elk kind op ieders niveau 
moet je iets kunnen aanbieden.” 

Driss Rahouani 

Leroy Brank 

Wat wilde je vroeger worden? 
Driss: Piloot. Leroy: Profvoetballer.
Wat is je favoriete eten? 
Leroy: De Surinaamse keuken. 
Driss: Tajine.
Wat is je favoriete vakantieland? 
Driss: Andalusië en Noord-Marokko. 
Leroy: Suriname en Spanje. 
Waar heb je een hekel aan? 
Leroy: Te laat komen. Driss: Mensen die 
alleen voor zichzelf bezig zijn. 
Wie is je favoriete voetballer? 
Driss: Johan Cruijff. 
Leroy: Xavi Hernández.
Wat is je motto? 
Leroy: Doe waar je plezier uit haalt. 
Driss: Geen relatie zonder inspanning.
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JEUGDTRAINERS

ONZE JEUGDTRAINERS
Hoofdtrainers, veld trainers en stagiaires verzorgen onder 
leiding van de Hoofden Jeugdopleiding twee trainingen 
per week aan alle 37 jeugdteams en de Voetbalschool. Zo’n 
3000 trainingen per seizoen aan circa 500 jeugdspelers. 

TAKEN HOOFDTRAINERS IN HUN LEEFTIJDSGROEP:
• trainer/coach 1e team 
• ondersteunt en begeleid trainers leeftijdscategorie
• organiseert en ontwerpt de trainingen met niveau varianten
• kent de spelers
• heeft een actieve rol bij trainersbijeenkomsten

VOETBALSCHOOL
Pierre Mijnsbergen 
Ramiz Gashi
Willem van Rij
Harun Halisogl
De heer vd Maas
De heer Yaj jou
Eddie Boerefijn

O8-1 & 2
Mohammed Yaj jou
Emiel van Malkenhorst
Peter Bik
Willem van den Berg
Joram van Leeuwen
Ramiz Gashi

O9-1 T/M O9-4
Koen Kruijne
Maarten Ros
Ramiz Gashi

O10-1 T/M O10-4
Tom Rietberg 
Tijn Meister 
Adam Marouan
Jeske Meister

Jesse van Buuren
Salvador Harteveld
Linda Bolkenstein
Jetze Spijksma
Rachid Tighadouini

O11-1 T/M O11-5
Jasper Dijkhof 
Sebastiaan van Groen
Peter Bik
Willem van den Berg
Rutger van den Bout
Martijn van Ommeren
Jan Oosterbeek

O12-1 T/M O12-3
Paul Spijkerman 
Maurice Camfferman
Yoran Westmaas

O15-1&2
Rodney Hertog 
Sander Bas Zeelenberg

MO13-1&2
Misjel de Jager
Severt van der Stad
8 spelers uit MO15-1

O16-1
Sonny Risamasu

O13-1 T/M O13-3
Kevin de Jong 
Yoran Westmaas
Moritz de Bruin
Dennis Bol

O17-1 T/M 3
Gerard van Hove 
Marco van Hazendonk
Soufyan Harrachi

O14-1&2
Pascal Kortweg Maris 
Louise Hekelaar
Dennis Bol

O19-1 T/M 3
Jeroen van Lookeren 
Ian van Grieken
Khalid Harrachi

MO15-1&2
Marco Krösing 
Roy Haarlem

MO20
Menno Borst 

STAGIAIRES
Wesley Levendig (rechts)
Mats Moonen (links)
Quinten Verkaik

LOUISE HEKELAAR (O14): 
”WE DOEN HET SAMEN EN MET 
ELKAAR ZORGEN WE ERVOOR 

DAT ALLE SPELERS MET PLEZIER 
NAAR VOETBAL KOMEN!”
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Zeven jeugdteams werden seizoen 2021-
2022 kampioen. Gefeliciteerd allemaal! 
Twee teams sprongen er uit: JO19-1 en 
JO12-1.

OLYMPIA JO19-1 promoveerde onder 
leiding van Jeroen van Lookeren naar de 
4e divisie. Een topprestatie!  
Jeroen: ”Toen we begonnen bestond de 
groep uit losse eilandjes. We hebben veel 
geïnvesteerd in de teamsfeer. Letterlijk 
het licht uit doen in de kantine, veel 
spelletjes gespeeld. Elkaar als persoon 
gaan waarderen. Bij de trainingen 
veel inzet met bijna 100% opkomst. 
Resultaat: spelers die in dienst van het 
team spelen. Geen ego’s, maar elkaar 
beter maken. In het najaar werden 
we net geen kampioen. Daardoor 
waren we extra gemotiveerd om in het 
voorjaar alsnog een promotieplek te 
bemachtigen. Je tegenstanders kies je 
niet zelf en er is altijd een geluksfactor. 
De onvoorspelbaarheid, de emotie 
maakt voetbal zo mooi. En dan mag je 
voor promotie spelen en win je! Wat 
een feest!” Jard Ratsma was man of the 
match. Hij stopte o.a. 2 penalty’s. 

Jard: ”Mijn beste wedstrijd ooit met een 
team dat als 2e familie voelt. Geweldig!”

Jeroen: ”Ik ben super trots op de jongens! 
Ook op hun inzet voor de club zoals 
bijvoorbeeld bij het pupillenkamp. Vijf spelers 
zijn doorgestroomd naar de selectie; twee 
klopten afgelopen seizoen al op de deur. We 
gaan met de hele selectie O19 er een mooi 
seizoen ‘22/’23 van maken.”

OLYMPIA JO12-1 van seizoen 2021-2022 
heeft ook een topjaar achter de rug. Niet 
alleen werden ze in de hoofdklasse kampioen 
in de 3e en 4e fase, ook wonnen ze de 
Rijnmond Cup en werden ze tweede op het 
NK. Coaches Paul Spijkerman en Hans van 
der Elburg kijken met trots terug. 

Paul: “Het was een mix van kwaliteit, enorme 
drive, leergierig en echt een vriendenteam. 
Een genot om mee te werken. Ook de ouders 
erachter vormden een mooi geheel. Mijn 
ambities zijn om elk jaar weer een mooi team 
te creëren van de groep die ik dan heb, en 
spelers verder te helpen naar een volgend 
jaar, dit samen met plezier. En natuurlijk wat 
Olympia DNA mee te geven.”

JEUGDKAMPIOENEN ‘21/’22  

Hans: “Alle spelers waren vanuit zichzelf 
zo gemotiveerd om beter te worden, dat 
je als begeleiding echt puur bezig kon zijn 
met voetbal. De mooiste wedstrijd was 
tegen BVO Excelsior uit, omdat we daar 
tegen de directe concurrent met winst het 
kampioenschap behaalden. Ontlading van 
een heel seizoen met onze eigen trouwe 
supportersaanhang die dat feest meevierde. 
Mijn doel is nu bij de JO13-1 de spelers 
weer met plezier verder te brengen in 
voetbalinzicht en techniek. Wordt weer een 
mooie uitdaging.”

Kampioenen JO14-1, JO15-2, MO19-1, JO12-1, JO12-2, MO11-1 en JO19-1 zijn gehuldigd op Olympia’s oud en nieuw feest.

 JO19-1 viert feest na promotie!

COACH JO19-1: “VANUIT PLEZIER PRESTEREN”
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MEIDEN & VROUWEN

MO15 GOED BEZIG
Marco Krösing gaat het derde jaar in als leider 
van het team van zijn dochter. Sinds een jaar 
is hij ook hoofdtrainer van de MO15. “Ik vind 
het nog veel leuker dan ik had verwacht! De 
meiden zijn over het algemeen heel leergierig 
en ze trainen enthousiast. Vorig jaar hebben 
ze veel stappen gemaakt. Dat is gaaf om te 
zien, dat er progressie in het team zit. De 
meiden zien dat als je met elkaar steeds beter 
gaat voetballen, dit ergens toe leidt. Vorig jaar 
zijn we gedeeld eerste geworden.”
“Het zou leuk zijn om door te groeien met 
het meidenvoetbal. Ze spelen nu tot en met 
de O11 bij de jongens. Er zijn ook meiden die 
liever in een meisjesteam voetballen. Ik denk 
dat het heel waardevol is voor Olympia om 
een meisjesteam te hebben bij de O11, zodat 
er voldoende aanwas is. We zijn nu voor het 
eerst gaan selecteren bij de MO15, dat kan 
omdat er twee teams zijn in deze leeftijd. Als 
dat doorgroeit, kun je nog beter zorgen dat 
alle voetbalsters zoveel mogelijk op het niveau 
spelen dat bij ze past, waarmee het plezier 
verder wordt vergroot.”

VERNIEUWD 
COMPETITIEAANBOD KNVB
Omdat er te weinig speelsters (van hetzelfde 
niveau en leeftijd) voor teams zijn, is een 

nieuwe spelvorm in het meisjesvoetbal 
geïntroduceerd. Er is m.i.v. dit seizoen de 
mogelijkheid om in categorie B (2e klasse en 
lager) 9 tegen 9 in plaats van 11 tegen 11 te 
spelen. Onze MO15-2 en twee MO13 teams 
spelen in de B-categorie.
Verder is de MO19 vervallen en vervangen 
door MO20 om de overstap naar de 
vrouwencompetitie te verkleinen. 

VOETBALFIT
Yvette Baks is sinds het eerste uur betrokken 
bij het damesvoetbal van Olympia. “Met 
de komst van mijn dochter ben ik gestopt 
met voetballen. Totdat VoetbalFIT in het 
leven werd geroepen. Ik ben er ingerold door 
enthousiaste dames die me overhaalden weer 
het spelletje op te pakken. Van deelneemster 
werd ik trainster. En dat is wat ik met veel 
plezier dit seizoen ook ben. De combinatie 
van kracht, conditie en voetbal is ideaal. 
Na de training, en misschien wel de twee 
dagen daarna, ben je weer bewust van al je 
spieren in je lijf. Dat is écht voldoening! Geen 
verplichtingen in het weekend, gewoon één 
keer in de week op donderdag, tijd voor jezelf. 
Nieuwsgierig? Kom eens kijken! Wil je liever 
training geven? Dan ben je ook zeker welkom 
om contact op te nemen.”

VROUWENCOMPETITIE
Twee vrouwenteams spelen in de 7x7 KNVB 
competitie op de vrijdagavond; 18+ en 30+. Ze 
spelen 4 of 5 wedstrijden in toernooivorm per 
seizoenshelft. De groep blijft fit met trainen 
op de andere vrijdagavonden. Met circa 1x per 
maand trainer Bert van der Kaa voor de groep. 
Of met VoetbalFIT. 

ONZE MEIDEN 
& VROUWEN

Marco Krösing geeft high five aan speelster Marie.  

Competitieavond seizoen ‘21/’22 met Yvette (een na onderste rij uiterst rechts) en 
wedstrijdsecretaris vrouwen & zaterdag heren niet selectie Wilma Neefjes (knielend uiterst links).
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OLYMPIA EN MAATSCHAPPELIJKE 
PARTNERS
Er gebeurt ontzettend veel op het 
prachtige Olympia sportpark. Ook 
overdag doordeweeks. De velden worden 
door de gemeente zowel verhuurd aan 
onze club, als overdag aan scholen. Het 
dagelijks onderhoud ligt bij Olympia, 
iets waar vrijwilligers wekelijks tientallen 
uren mee bezig zijn. Versterking is 
hard nodig. Dat geldt ook voor het 
werk in de kantine. Olympia zoekt naar 
samenwerkingsprojecten en verwelkomt 
graag stagiaires om in een ‘win-win situatie’ 
dergelijke zaken op te pakken. Het kost 
vrijwilligers extra tijd in begeleiding, maar 
we krijgen er ook veel voor terug. 

WEP-stages
Voor het 4e schooljaar zijn leerlingen 
van Praktijkschool GSG Het Segment 
op woensdagmiddagen in de kantine 
van Olympia te vinden. Ze helpen bij de 
emballage, onderhoud en verkoop in het 
kader van een Werk Ervaring Project (WEP). 
Iedere vier weken gaan ze een half dagdeel 
op stage bij een bedrijf. Bij Olympia worden 
de groepjes begeleid door Gaby Dols, Hans 
Man in ’t Veld en Wilma Neefjes. Leerlingen: 
“Super leuk hier!” Olympia: ”Wij zijn heel erg 
blij met jullie hulp! En positief om zo ook te 
kunnen bijdragen aan jullie opleiding.” 

Statushouders project
In 2017 zijn we gaan samenwerken met 
de gemeente Gouda in het zogenaamde 
statushouders project. Nieuwe Gouwenaren 
helpen tijdens hun inburgeringsfase ons 
onderhoudsteam. We verwachten binnenkort 
nieuwe mensen te mogen verwelkomen. 
Sinds corona ligt het project nagenoeg 
stil. Vanuit ons onderhoudsteam vangt 
coördinator Hans Streefland de nieuwe 
vrijwilligers op, die soms ook als voetballer 
actief worden! 

Interesse om als vrijwilliger het 
onderhoudsteam of bij de kantine te helpen? 
Mail: secretaris@gcfc-olympia.nl voor meer 
informatie.

CREËREN VAN WIN WIN PROJECTEN

KINDEREN: YEAHHH WE GAAN 
NAAR BUITEN! NOG EEN POTJE!

Leerwerkstages
Olympia is een erkend leerwerkbedrijf. Mats 
Moonen (O17-1), Wesley Levendig (O19-1) 
en Quinten Verkaik (broer in O23-5) volgen 
alle drie een sportopleiding in Utrecht. 
Dit seizoen gaan zij 6 á 7 uur per week 
stage lopen als jeugdtrainer onder leiding 
van Leroy Brank. Quinten was afgelopen 
schooljaar actief op De Bijenkorf voor sport 
& spel op het schoolplein. Wesley trainde al 
eerder pupillenteams in de leeftijd O8 tot 
en met O11. Net als Mats speelt hij al 11 jaar 
bij Olympia. Mats gaf eerder gymlessen. 
Alle drie echte sportmannen, die graag een 
goede trainer willen worden. En dit jaar 
kinderen beter willen laten worden zowel 
in hun techniek als hun conditie. Heel veel 
succes en mooi dat jullie bij Olympia je stage 
invullen dit schooljaar!

Sport BSO Olympia van KMN Kind & Co
Onze kantine, eigendom van Olympia, was 

doordeweeks nog deels beschikbaar. De 
Sport BSO Olympia is een heel mooie 
toevoeging en betekent voor de club ook 
extra inkomsten. 

In november 2021 opende 
kinderopvangorganisatie Kind & Co de 
eerste sport BSO in Gouda bij Olympia. 
We blikken terug met senior pedagogisch 
medewerker Mirjam Martens. Mirjam: 
“Het is een fantastische en heel verzorgde 
locatie waar het fijn is om te werken. Op de 
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag 
is er een leuke groep kinderen op de BSO. 
Maar er is nog plek, dus welkom! Het 
buitenprogramma is heel gevarieerd. Naast 
de bekende sporten gaan we ook vissen, of 
we maken muziek en bewegen erop. Voor elk 
wat wils.” 

Website: kmnkindenco.nl/bso/
buitenschoolse-opvang-gouda-olympia/
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Officiële opening Sport BSO door wethouder Michiel Bunnik (rechts), directeur Kind & Co 
Bertus Koot (midden) en voorzitter Olympia Edo Neefjes (links) op 28 april 2022. 

MAATSCHAPPELIJK PARTNERS
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SPORT EN SPELDAG
Op 19 mei 2023 staat de 35e editie van 
de sport- en speldag voor mensen met een 
verstandelijke beperking op de clubagenda. 
Olympiaan Martin Swets is vanaf het begin als 
vrijwilliger bij de organisatie betrokken. “Bij het 
100-jarig bestaan van Olympia in 1986 wilden 
we iets extra’s doen. Er waren Olympianen, 
die ook actief waren bij De Klup. Zo ontstond 
het idee van deze dag. Het was zo leuk, je krijgt 
er zo enorm veel voor terug door al die blije 
gezichten, dat het een traditie is geworden. Het 
heet niet voor niets de mooiste dag van het 
jaar! Veel dank ook aan de sponsoren die de dag 
steunen!”

Er is een vast programma. Een warming up 
na een kopje koffie en welkom heten op het 
hoofdveld. Een spelletjes circuit. En na de 
lunch een swingende disco. Op 27 mei 2022, 
de 34e editie, deden er 80 deelnemers en 20 

DE MOOISTE DAGEN 
VAN HET JAAR!

Olympianen als vrijwilliger mee. De Klup over 
die dag: “Het is vandaag na twee jaar stilliggen 
door corona weer een feest van herkenning bij 
Olympia. De organisatie, het enthousiasme is 
hier perfect. En de zon een cadeautje.” 

Website: gcfc-olympia.nl/sport-en-speldag 
E-mail: mooistedagvhjaar@gmail.com

OUD & NIEUW OLYMPIA
Stefan Spaan doet verslag: ‘‘Maandag 6 
juni 2022 stond in het teken van de 136e 
verjaardag van Olympia. Een dag vol 
activiteiten aan de Bodegraafsestraatweg. 
Het begon met ‘n onderlinge wedstrijd tussen 
alle kampioenselftallen. Het 1e elftal speelde 
daarna de laatste wedstrijd in de zondag 1e 
klasse. Voor de wedstrijd was er ‘n mooie sfeer 
actie met rood-zwarte rookfakkels. Het leek 
het team vleugels te geven! DHC uit Delft 
werd overtuigend voor een bomvolle tribune 

aan de kant gezet met 4-0. Olympia was 
daardoor zeker van 1e klasse zaterdag voetbal, 
een hele prestatie gezien de smalle selectie. Na 
de wedstrijd werd er afscheid genomen van 2 
echte Olympianen. Robbert Dols stopt na 11 
seizoenen als doelverdediger en Stefan Spaan 
gaat na 18 seizoenen lager spelen.

De bbq werd aangestoken en een dj draaide 
heerlijke plaatjes in een overvolle en gezellige 
rood-zwart versierde kantine. Later op de 
avond werden de meest waardevolle spelers 
van het jaar per team vanaf O17 geëerd en 
was er een zanger met bekende Hollandse 
en internationale songs. Traditie getrouw is 
afgesloten met een toast op het nieuwe jaar, 
met daarbij een mooi gekleurde lucht door het 
afgestoken vuurwerk!

Het vieren van Olympia’s verjaardag mocht 
na twee jaar corona eindelijk weer. Dank 
naar alle Olympianen die er waren en er een 
onvergetelijk mooie dag van hebben gemaakt!

Zo’n dag smaakt naar meer dus pak je agenda en 
SAVE THE DATE!
Zaterdag 24 september seizoenopening en 
zaterdag 15 oktober Rood/Zwart Oktoberfest. 

De sfeercommissie is op zoek naar nieuwe 
enthousiaste leden. Heb je goede ideeën of wil 
je deel uit maken van de sfeercommissie neem 
contact op met ons!

Met rood-zwarte groet de sfeercommissie: 
Robbert Dols, Stefan Spaan, Dave Kalmeijer, 
Tom Roeloffs en Anna van der Hoogt.”

Dank Stefan Spaan en Robbert Dols!

“Wauw wat een mooie versiering! Dank aan de sfeercommissie!”
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DE VOETBALZONDAG

Midden 19e eeuw werd voetbal bedacht 
in Engeland. Nederlandse cricketers 
maakten daar kennis mee. De oudste 
voetbalverenigingen van Nederland 
begonnen dan ook meestal als combinatie 
van cricket en voetbal. Zo ook wij in 1886 
als de Goudse Cricket & Football Club 
Olympia. Die eerste voetbalclubs speelden 
op zondag. Er was toentertijd immers nog 
een 6-daagse werkweek. 

Eind 70’er jaren speelden er 14 
herenteams op zondag. Dit seizoen, 
136 jaar na de oprichting, maakt de 
selectie van Olympia de overstap naar de 
zaterdagcompetitie. Op zondag spelen nog 
maar 2 teams. Wie zijn zij?

HET NIEUWE OLYMPIA 2
Rick van der Vijgh en Floris Baan zijn 
leiders van Olympia 2, voorheen ‘het 

DE VOETBALZONDAG

Kampioensteam 1968 dat Olympia naar het hoogste niveau 
in ‘t amateurvoetbal op de zondag bracht. V.l.n.r. staande: 
Wim Kwinkelenberg, Chris Karelse, Jan van Os, Jan Baai-
man, Cas Reebeen, John Ruiter, Martin de Jager, Wim van 
der Gijp. Knielend: Ted Langerak, Frans Steur, Jan Oudijk, 
Ton van Barneveld en Jan Karel Binnendijk. Jan van Os 
krijgt dit seizoen zijn 70-jaar speld uitgereikt. 

derde’. Een team dat jaren geleden is 
opgericht door oud selectiespelers die 
graag op niveau met hun maten door wilden 
voetballen. Ook nu nog hebben de meeste 
spelers in de selectie gespeeld.

Rick: “Olympia is ‘n soort familie. Lekker 
slap ouwehoeren. We kennen elkaar al heel 
lang. Gaan soms samen op vakantie.” 

Mooiste herinnering: “De feestavond na 
promotie in 2019. Na ‘n feestje bouwen 
in de kleedkamer.” En toen kwam corona. 
Rick: “Daardoor kwam de klad er in. Spelers 
raakten minder betrokken doordat voetbal 
stil lag. Blessureleed door lang niet trainen. 
Voortdurend leuren om invallers.” Maar de 
winnaar van de Olympia Zomercup 2022, 
het onderlinge toernooi voor niet-selectie 
teams, is versterkt en start met 23 spelers 
seizoen ‘22/‘23.  

FUSIE OLYMPIA 4 EN 35+
Ook bij Olympia 4 was het de laatste 
jaren niet makkelijk om voldoende spelers 
bij elkaar te krijgen. Leider Bas Degener: 
“Voor dit seizoen bleek de uitdaging 
te groot. Een aantal spelers besloot de 
voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. 
Anderen stapten over naar Olympia 2 op 
zaterdag en zondag. We zijn met de overige 
spelers met open armen ontvangen door 
het 35+ team. Want ook voor 35+ bleek 
het voortbestaan onzeker. Een fusie was 
naast een welkome ook een noodzakelijke 
stap. We gaan met een verjongd 
veteranenteam enthousiast verder!”

COÖRDINATOR ZONDAG
Rik Bezem is na 44 jaar voetballen bij 
Olympia mei 2022 gestopt. “Ik speelde 15 
jaar selectievoetbal en vierde in 2004 het 
laatste kampioenschap in ons eerste elftal. 
Voorlopig de laatste op zondag maar hopelijk 
gaan we op de zaterdag ook een mooie 
historie tegemoet.
Ik blijf coördinator voor de 2 teams. We 
gaan proberen er enerverende zondagen 
van te maken. Ze spelen gelijktijdig thuis om 
10 en 11 uur. Dus voor degenen die zich nu 
op zondag gaan vervelen: kom gewoon even 
gezellig naar je cluppie om anekdotes op te 
halen en nieuwe te creëren. Tot snel!”

Afscheid Rik Bezem (l) en Arjan Nobel (r) van ‘t 3e in mei 2022. Rik was 
het laatste spelende lid, waar de voorzitter (midden) mee heeft gevoetbald.
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SENIOREN ACTIEF!

WALKING FOOTBALL
Vincent Govers: ”In april 2016 heb ik walking 
football geïntroduceerd bij Olympia. Onder 
de naam ‘Oldstars 1886’, het jaar dat Olympia 
werd opgericht.  Een schot in de roos voor 
60-plussers, die willen bewegen en sociale 
contacten zeer waarderen. Niveau? Zelfs per 
ongeluk lukt het zelden een medespeler aan te 
spelen….  
Nee hoor. De spelersgroep herbergt o.a. 
ex-spelers van verenigingen uit Gouda en 
omstreken. Iedereen kan meedoen, je moet 
wel zelf je schoenen kunnen strikken. Alle 
verschillen van beroep, vereniging waar je 
speelde, je achtergrond, vallen hier weg. 
Optimale saamhorigheid en gortdroge 
voetbalhumor staan al snel centraal, vooral in 
de derde helft. De spelers leiden beurtelings 
de warming-up en de training op vrijdagmiddag 
15.00 uur. Regelmatig zijn er extra activiteiten.” 
Website: gcfc-olympia.nl/walking-football

JEU DE BOULES
Een groep van 8 mannen en 8 vrouwen 

Rob van der Vijgh is meer dan 50 jaar lid van Olympia. Rob: “Plotseling ben 
je iets ouder. Stopt het werk. Ik ben heerlijk weer ‘n potje gaan voetballen en 
geniet van de contacten bij de club. Je voelt je weer even 20 …!”

SENIOREN ACTIEF!

is van het voorjaar tot het najaar iedere 
woensdagmiddag om 13.30 uur te vinden op 
onze jeu de boules banen. Coördinator Pim van 
‘t Hoog: “De helft van de groep heeft Olympia 
gevonden via jeu de boules. Na afloop altijd een 
drankje of meer in de kantine. En ieder jaar met 
elkaar een lekker hapje eten. In de winterstop 
doen we mee aan het toernooi bij de petanque 
vereniging.” 
Website: gcfc-olympia.nl/jeu-de-boules

WANDELGROEP
Iedere vrijdagmorgen maakt een enthousiaste 

Olympia’s Old Stars 1886

Organisatiekoppel Rob van der Vijgh en Willie de Keizer 

groep vrouwen vanaf Olympia om 10 uur een 
fikse wandeling. “Natuurlijk is wandelen goed 
voor van alles. Maar wij doen het vooral omdat 
het hartstikke gezellig is!” 
Website: gcfc-olympia.nl/wandelgroep

KLAVERJASSEN - BARBECUE
Willie de Keizer: ”Sinds een jaar of 6 
organiseren Rob en ik het jaarlijkse 
kerstklaverjastoernooi. Gezellig een kaartje 
leggen voor oud, maar ook jong! Iedereen 
kan meedoen. In oktober 2022 kun je je dit 
seizoen inschrijven voor een cursus, waar 
ervaren spelers nieuwe spelers het klaverjassen 
gaan leren. En natuurlijk organiseren we ook 
weer de seniorenbarbecue om het seizoen 
mee af te sluiten.” 
Website: gcfc-olympia.nl/overig-
evenementen

FIETSPUZZELRIT 
Arie en Ella van de Berg organiseerden zomer 
2022 een fietspuzzelrit. 19 senioren stapten 
op de fiets voor 20 km of veel meer, speurend 
naar aanwijzingen. Ton Broekhuisen: ‘‘Een 
nieuwe traditie lijkt geboren. Niet in de laatste 
plaats omdat (gezien de hoge leeftijd van de 
doelgroep) makkelijk elk jaar dezelfde route 
met dezelfde vragen kan worden gereden. Ja, 
een grapje op zijn tijd moet kunnen.”
Het aanbod groeit voor de seniore Olympiaan. 
Sportief en gezellig!
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SELECTIE GC & FC OLYMPIA SEIZOEN 2022/2023

BOVENSTE RIJ, V.L.N.R.  BOVENSTE RIJ, V.L.N.R.  WIJNAND DONK, KEEPERSTRAINER, ALI TOURÉ, ANOUAR ALLALI, FOKKO 
BRUNING, GEORGINIO JANKI, GLENN HEUVELMAN, ANOUAR BENCHELLAL, HAITAM EL HARTI, SYLVO 

JAGER, JORIS VAN DEN BAN, PETER KOOL, TEAMMANAGER

MIDDELSTE RIJ, V.L.N.R.MIDDELSTE RIJ, V.L.N.R.    RIANNE PETERSEN, FYSIOTHERAPEUT, GREGORY CASTANO, ASSISTENT TRAINER, 
LUCAS BAAIMAN, DAVEY LEVENDIG, LUUK KRAEIMA, DION VAN DEN BOSCH, FABIAN HEIJ, MEES VAN 

DE BERG, LUCAS MIN, JASON DE FREITAS, LION VAN DE VELDE, MARCEL DE JONG, TRAINER/COACH 
OLYMPIA ONDER 23-1, FRANK BLOEMHEUVEL, HOOFDTRAINER/COACH OLYMPIA 1
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XXXXXXXXX

SELECTIE GC & FC OLYMPIA SEIZOEN 2022/2023

ONDERSTE RIJ, V.L.N.R.  ONDERSTE RIJ, V.L.N.R.  COLLIN BOSSCHIETER, ASSISTENT SCHEIDSRECHTER
ROBIN SPAANS, OLIVIER VAN DEN BERK, RICK VAN DE BERG, AARTJAN VAN DIJK, TOM DE JOODE, NIELS HARFTERKAMP
JIP KOLENBRANDER, TIM RATSMA, DANI SWETS, BRADLEY VAN STAAIJEREN, PHILIP VAN DER VALK, VERZORGER

NIET AFGEBEELD:  NIET AFGEBEELD:  LOTFI EL ADCHI, AMINE EL HADDOTI, MOHAMED IREZZI, RACHID IREZZI



PRESENTATIEGIDS GC&FC OLYMPIA 2022/202330

In juni 2022 heeft de Algemene Leden 
Vergadering op voordracht van het bestuur vier 
Olympianen benoemd tot lid van verdienste 
en één Olympiaan tot erelid. Wij feliciteren 
Gaby Dols (erelid), Fred Reynaers, Esther 
van Zutphen, Eric Gorter en Ton Molenaar 
(van links naar rechts op de foto)! Een zeer 
verdiende benoeming vanwege hun enorme, 
langdurige en/of zeer tijdsintensieve inzet 
voor Olympia zonder dat er enige vergoeding 
in geld tegenover stond. En met een positieve 
uitstraling. Wie zijn zij?

Gaby Dols is als secretaris lid van het dagelijks 
bestuur sinds 2010. “De gezichten van de 
bestuurders van de ontvangende partij als ik als 
vrouwelijk bestuurslid binnenkwam. Hilarisch!” 
Verder was ze scheidsrechterscoördinator en 
secretaris van de jeugdcommissie. Sinds 1998 
tot op heden beheert ze de sponsorkleding en 
coördineert ze de wasdames. Ze houdt zich o.a. 
ook bezig met de WEP stages, aanvragen voor 
de Rotterdampas, de VOG’s en nog vele andere 
zaken. “Het club breed bezig zijn, de lijnen 
binnen de vereniging steeds beter kennen en de 
verdere diversiteit van werkzaamheden maken 
het pakket voor mij compleet.” Gaby voelt zich 
zeer vereerd, benoemd te zijn als erelid van 
‘de mooiste club van Gouda’. “Een groot stuk 
waardering voor iets waaruit ikzelf veel energie 
haal.”
 
Fred Reynaers is 12 jaar bestuurslid 
voetbalzaken. Hij is onder meer 
verantwoordelijk voor de voetbaltechnische 
ontwikkeling van de jeugd en senioren en alles 
wat daarbij komt kijken. Zoals het aanstellen van 
selectietrainers en aansturen van de technische 
commissie, waar hij ook lang zelf deel van 
uitmaakte. Meerdere keren per week is Fred op 
de club te vinden. Langs de lijn bij wedstrijden 
en trainingen of voor een overleg. Daarvoor 
was hij vele jaren leider bij jeugdteams. Fred: 
“Olympia heeft mooie stappen gezet, zeker 
wat het jeugdvoetbal betreft. Daar wordt hard 
aan gewerkt door meerdere personen. Om te 
behouden wat we bereikt hebben en om onze 
voetbalorganisatie verder uit te bouwen zoeken 
we “nieuwe gezichten” die de club daarbij 
kunnen helpen.”

30

VRIJWILLIGERS

ONZE SUPER VRIJWILLIGERS – 
HET LEVENDE GOUD VAN OLYMPIA

Esther van Zutphen was coördinator bij 
meerdere leeftijdsgroepen in de jeugd. 
Ze is nu manager pupillen en zit in die 
hoedanigheid in de jeugdcommissie. Ze is 
tevens wedstrijdsecretaris jeugd a.i., zit in de 
toernooicommissie en houdt zich bezig met 
het schoolvoetbal. Ook is Esther betrokken bij 
de social media van Olympia en maakt ze de 
mooiste foto’s van onze leden in actie. Kortom, 
te veel om op te noemen. “Eenmaal actief 
binnen de vereniging komt er van alles op je pad 
wat ik met veel plezier doe, maar ik kan dit zeker 
niet alleen. Thuis krijg ik alle ruimte en support 
om te doen wat ik doe en op de vereniging mag 
ik samenwerken met hele fijne mensen die 
zich, net als ik, als vrijwilliger inzetten voor de 

vereniging. Met elkaar proberen we er elk jaar 
weer een gezellig, leuk en sportief seizoen van 
te maken.”

Eric Gorter is ruim 40 jaar lid en onder meer 
16 jaar leider geweest bij Olympia 1. “Werk en 
plezier gaan hand in hand; ongemerkt was ik 
wekelijks zo’n 15 uur actief. Je vertegenwoordigt 
Olympia. Trainers zijn voorbijgangers; je geeft 
ze de mores van onze club mee. Bij de spelers 
investeer je in een vertrouwensrelatie. Je 
zorgt dat iedereen het naar zijn zin heeft. Bij 
gesprekken tussen trainers en spelers zat ik 
er als toehoorder bij, ook om misverstanden 
achteraf te voorkomen. Je regelt praktische 
zaken, zoals klaarleggen wedstrijdkleding. En 
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VRIJWILLIGERS

ERELEDEN OLYMPIA
• Peter Lugthart
• Hans Man in ’t Veld
• Frank Vervoort
• Jan Tuyl
• Gaby Dols

LEDEN VAN VERDIENSTE
• John Ruiter
• Nico in ’t Hout
• Dick Heemskerk
• Aad Dols
• Edo Neefjes
• Michel Heuvelman
• Duncan Eduard
• Rob van der Gaag
• Martin Swets
• Eric Gorter 
• Ton Molenaar
• Fred Reynaers
• Esther van Zutphen

BIJZONDERE LEDEN 
VAN VERDIENSTE 
(geen lid van Olympia)
• Elly Koole
• Mirjam van Huffelen

EREVOORZITTERS 
(periode voorzitter)
• A. Piersma (1936-1947) †
• C. Karelse (1963-1977) †
• J. Baaiman (1993–2003) †

Olympia is een vereniging. Een vereniging 
waar je (kind) sport, waar je kunt genieten 
van een wedstrijd in een goed onderhouden 
complex, waar je een drankje kunt in een 
gezellige kantine. Een vereniging met een 
breed aanbod aan leuke activiteiten, waar 
je opgeleid kunt worden tot scheidsrechter 
of trainer, waar je stage kunt lopen, waar je 
leert om in een team te spelen, leert omgaan 

met winst en verlies, waar je samen lacht en 
samen huilt. Een vereniging waar je geniet 
van de kleedkamerhumor, waar je verhalen 
van toen ophaalt, vrienden krijgt of zelfs 
je levenspartner leert kennen. Dit alles is 
echter alleen mogelijk doordat we ons als 
vrijwilliger inzetten voor de club. Als betaalde 
krachten het zouden moeten doen wordt 
voetballen onbetaalbaar. 

BELEID 
Bij Olympia vragen we van ieder spelend lid 
om je 20 uur per seizoen als vrijwilliger in te 
zetten. Door corona moesten we letterlijk 
op afstand blijven van de club. Door sluiting 
clubgebouw, geen wedstrijden, verbod 
supporters etc. vielen veel taken tijdelijk 
stil. We hebben nu echt iedereen nodig om 
net zo verzorgd goed georganiseerd aanbod 
te bieden als voorheen en overbelasting van 
al zeer actieve vrijwilligers te voorkomen. 
Je leert mensen kennen, ontwikkelt 
vaardigheden en draagt bij aan jouw club! 
De vrijwilligerscommissie die vraag en 
aanbod bij elkaar brengt heeft dringend 
versterking nodig. Huidige leden zijn 

pupillenouders Bas van den Berg en 
Marit Tichler. Marvin Stein en Max 
de Bruin ondersteunen de commissie. 
Ze onderzoeken de overgang naar een 
geautomatiseerd systeem via Sportlink om 
het werk te vereenvoudigen. Dus nu het 
moment om aan te sluiten! Vooral ouders 
en leden, die goed bekend zijn met Olympia 
of heel handig zijn met ICT zijn zeer 
welkom! En @alle leden: check graag of 
je gegevens (zie spelerspas voetbal.nl) nog 
kloppen. Ook voor andere communicatie of 
in geval van nood belangrijk! Dank!
Overzicht vacatures: gcfc-olympia.nl/
vacatures

MET ELKAAR MAKEN WE DE CLUB – ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN OLYMPIA!
stimuleert respect en iets doen voor de club. 
Niet altijd vanzelfsprekend: hun tegenstanders 
worden vaak zelfs betaald om te spelen. 
Allerleukste aan voetbal: winnen!”

Ton Molenaar is ook drager van de 40 
jaar speld en was heel lang dé PR man van 
Olympia, onder andere in de redactie van 
clubblad de Olympiaan en presentatiegidsen. 
Hij is al vele jaren voorzitter van de 
commerciële commissie en Businessclub 
Olympia, en sinds begin 2021 lid van de 
technische commissie. “Wat me vooral is 
bijgebleven, zijn de rood/zwarte mannendiners 
die we een aantal jaren hebben georganiseerd 
als Businessclub Olympia. Dit waren geweldige 
avonden waar alle aanwezigen als een grote 
familie met elkaar omgingen.” Ton hoopt 
dat er de komende jaren nog heel veel leden 
van verdienste bijkomen. “Er is namelijk nog 
genoeg te doen op de club.”

De vrijwilligers van ons onderhoudsteam zijn 3 ochtenden per week aan het werk met schoonmaak kleedkamers, snoeiwerk, 
opruimen zwerfvuil en verwijderen onkruid, onderhoud technische installaties en tal van kleinere en grote onderhoudsprojecten. 
Op de foto v.l.n.r. Abdelhakim, Peter, Pim, Hans (coördinator), Wim en Pim. Drie vaste leden ontbreken.



Vegro 
wenst iedereen 

een veilig 
voetbalseizoen!

Ongelukje? Vegro heeft alle hulpmiddelen voor jouw herstel. 

Waar kun je ons vinden?  
Vierstroom | Vegro 
zorgwinkel Gouda
Bodegraafsestraatweg 3
Telefoon: 0900 - 288 77 66

Openingstijden
Ma t/m vrij: 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Ook te 
huur
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In samenwerking met
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De tandartspraktijk in uw buurt
Wij bieden tandheelkundige 

zorg voor jong en oud

0182-516815

info@tpgoverwelle.nl

www.tpgoverwelle.nl
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SPONSOREN

Fantastisch dat zoveel bedrijven ons steunen! Zonder de bijdrage van onze sponsoren zou de contributie 2 keer 
zo hoog zijn. En niet alleen dat, al die mooie reclameborden creëren bijvoorbeeld ook een stadiongevoel rond 
het eerste veld. Gesponsorde teams spelen trots als semi profs. En in het netwerk weten bedrijven elkaar en 
Olympia te vinden voor verdere samenwerking. Dank voor jullie onmisbare steun aan de club!

ONZE SPONSOREN, BELANGRIJKE 
PARTNERS VAN OLYMPIA

HOOFDSPONSOR

Mulder Mazda  

SUB HOOFDSPONSOR
11teamsports Wateringen

LEDEN BUSINESSCLUB 
OLYMPIA
4T Schoonmaakgroothandel BV
ABN AMRO BANK
Actus Montage B.V.
Art & Sign B.V.
BarBier
Clippz! Office Supplies
Complex E-techniek B.V.
Corovum Advies BV
CoShare
Creafort BV
De heer F. Vervoort
De heer P. Janssen
De heer P. Lugthart
De heer R. van Es
De heer Rob Henzen
De heer V.M.F.I. Govers
De Jager vormgeving bno
De Reiki Spiraal - Coaching & 
Healing
Dirk Jan Blok Notaris
Edwin Versloot Lijmwerken
Eetcafé Vidocq
ElectraFix Nederland B.V.
Firma R.J. van der Zwet

Fiskare
Floor Facility Services b.v.
FoodSales NL B.V.
Heckmann hypotheken en 
verzekeringen
Hekelaar Civiel
Hogendoorn Timmerwerken
iCallyou
Installatiebedrijf Hogendoorn
IRIS Corporate Finance
J.J. Dortwegt Holding BV
Jack Styles Barber Shop
Kalmeijer Keukens & Interieur
Kärcher Center Rhowax
Kroonint BV
Moments Media
Mulder-Mazda
Nephews Investments B.V.
P.G. Spijkerman Holding B.V.
R.J.H. Dekker Holding B.V.
Restaurant Bij Ons
Scala Solutions
Schildersbedrijf Beusink B.V.
Schoonmaakbedrijf Heuvelman B.V.
Stukadoorsbedrijf Rob van Dam
Van Der Linden Groep
Van Vliet - PGH B.V.
Versloot Lijmwerken
Wijnhandel van Welie
WL-ICT b.v.
ZPRESS SPORT

SPONSORS RECLAMEBORD, 
SHIRTSPONSORING, 
KLEEDKAMER, WEDSTRIJDBAL, 
OLYMPIA TV OF BANNER 
WEBSITE
11teamsports Wateringen
4T Schoonmaakgroothandel BV
Aavoid advies & administratie
ABC Hekwerk Westland/Rijnmond
Antoniusmavo XL

AutoFirst Gouda
B. Bruinenberg infra
BAC Hoogwerker Verhuur B.V.
Banketbakkerij van Dijk
BJL Beheer BV / Casa Chow Gouda 
BTN B.V.
Chinees-Indisch Restaurant Rose 
Garden
Complex E-techniek B.V.
Connect Beveiliging
Corovum Advies BV
D&J Facilitaire Diensten
De Goudse verzekeringen
GSG Leo Vroman
De Hypotheekshop Gouda
Deymann Tankrode Benelux Logistics 
BV
DoubleSmart
E. van Leeuwen Straat- en 
Onderhoudswerken
ElectraFix Nederland B.V.
ETK Licht B.V.
Euro-Line B.V.
Firma R.J. van der Zwet
Floor Facility Services b.v.
Fysiotherapie praktijk Willem de 
Zwijger
G.C. de Vooys Juweliers
Gelecon B.V.
Groenewegen B.V.
Heckmann hypotheken en 
verzekeringen
Het Vijfde Huis
Hogendoorn Timmerwerken
Hoogeveen Fietsbeleving
Hoveniersbedrijf Carpe Hortus
ING Nederland
Installatiebedrijf Hogendoorn
IRIS Corporate Finance
J.J. Dortwegt Holding BV
Kalkhoven B.V.
Kalmeijer Keukens & Interieur

KMN Kind & Co
Kok Schoonmaak B.V.
Kringloop Gouda
Kroonint BV
Le Patapouf - Partycentrum & 
Zalencentrum
Look-Tours B.V.
M.S.I. Gevelwerken
Moments Media
Mulder-Mazda
Nederhoff B.V.
Oly’s Kinderkledingbeurs
One-Tours B.V.
Pedicurepraktijk La Piedra
PLUS Koornneef
Poliklinische Apotheek Midden 
Holland
Portas Gouwe- en IJsselstreek
Primera Jurgen Kok
Puma Transport & Logiestiek B.V.
RAL Glas en onderhoud
Restaurant buiten eten + drinken
Ros Vastgoedadviseur
Sandor Verkerk Bloemsierkunst
Scala Solutions
Schildersbedrijf Beusink B.V.
Schipper Kozijnen B.V.
Schoonmaakbedrijf Heuvelman B.V.
Schoonmaakservice van der Zaan
Slagerij en Party Service Gelderblom
Stukadoorsbedrijf Rob van Dam
Taxi Yo
Va Bene healt & fitnesscentre
Van Der Linden Groep
Van Nieuwpoort Beheer
Van ‘t Hof Makelaardij
Van Vliet - PGH B.V.
Voogt B.V.
Wijnhandel van Welie
Willemstein Hoveniers
WL-ICT b.v.
Zon en Scherm Gouda



De officiële dealer van Hyundai 

voor verkoop en service.

De officiële dealer van Hyundai 

voor verkoop en service.

De officiële dealer van 

waterstofauto verkoop en service.

Waterstof
dealer

De bal rolt weer...

...alle teams veel succes!

Vakkundig autoschadeherstel

voor alle merken.

Uw creatieve partner op gebied van 

belettering, reclame en ontwerp.

Van der Linden Groep Waddinxveen

Coenecoop 140 / 141
Waddinxveen
Tel: 0182 - 632 100
info@vanderlinden-groep.nl

Van der Linden Groep Zoetermeer

Edelgasstraat 5d
Zoetermeer
Tel: 079 - 321 93 02
info@vanderlinden-groep.nl

Autoschade Waddinxveen / DSW Reclame

Coenecoop 360
Waddinxveen
Tel: 0182 - 611 976
info@asw.nl / info@dswreclame.nl

Van der Linden Groep Leiden

Hallenweg 2
Leiden
Tel: 071 - 522 5575
info@vanderlinden-groep.nl

Altijd meer dan 150 

occasions op voorraad 

bij elke vestiging.

Respect op en aan het veld

De officiële dealer van 

SEAT Service.

De officiële dealer van 

SEAT Service.

Al tientallen jaren een vertrouwd adres op het gebied van alle mobiliteitsvraagstukken. Iedereen die Van der Linden Groep 

kent, weet dat klanttevredenheid, een goede service en maatwerk onze speerpunten zijn. Wij heten u van harte welkom 

op één van onze bedrijven.

Van der Linden Groep Zoetermeer

Zalkerbos 1

2716 KA  Zoetermeer

T 079 - 321 9302

E info@vanderlinden-groep.nl

Autoschade Waddinxveen / DSW Reclame

Coenecoop 360

2741 PN Waddinxveen

T 0182 - 611 976

E info@asw.nl / info@dswreclame.nl

Van der Linden Groep Waddinxveen

Coenecoop 140-141

2741 PJ  Waddinxveen

T 0182 - 632 100

E info@vanderlinden-groep.nl

www.vanderlinden-groep.nl

Van der Linden Groep. De complete mobiliteitspartner voor het Groene Hart.

Al tientallen jaren een vertrouwd adres op het gebied van alle mobiliteitsvraagstukken. Iedereen 
die de Van der Linden Groep kent, weet dat klanttevredenheid, een goede service en maatwerk
onze speerpunten zĳn. Wĳ heten u van harte welkom op één van onze bedrĳven.

Van der Linden Groep. De complete mobiliteitspartner voor het Groene Hart.

www.vanderlinden-groep.nl

Van der Linden Groep Waddinxveen 

Coenecoop 140 - 141 
2741 PJ Waddinxveen 
T.   0182 - 632 100 
E.   info@vanderlinden-groep.nl

Van der Linden Groep Zoetermeer 

Zalkerbos 1 
2716 KA Zoetermeer 
T.   079 - 321 9302 
E.   info@vanderlinden-groep.nl

Autoschade Waddinxveen 
DSW Reclame

Ook wĳ zĳn van de partĳ op het Oogstfeest, 
kom gezellig een kĳkje nemen! 

Rob Knop - Directeur Van der Linden Groep

Coenecoop 360 
2741 PN Waddinxveen 
T.   0182 - 611 976 
E.   info@asw.nl / info@dswreclame.nl
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CONTACT
Wilt u meer informatie over sponsor 
worden of heeft u interesse om lid te 
worden van de Business club Olympia?

  Neem dan contact op met Michel 
Heuvelman: tel. 06 23011666

  Of mail: 
 commercie@gcfc-olympia.nl
  Of schiet een van de leden 

van de commissie aan: Ton 
Molenaar, Misjel de Jager, 
Michel Meijer, Joost Dortwegt 
en Michel Heuvelman. Nieuwe 
commissieleden zijn ook welkom!
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SPONSORMOGELIJKHEDEN

SPONSORMOGELIJKHEDEN 
BIJ OLYMPIA 

Mede dankzij de vele trouwe 
partnerbedrijven en particuliere sponsoren 
zijn we in staat om de contributie betaalbaar 
te houden. De inkomsten via speciale acties 
helpen uiteraard ook! 

MOGELIJKHEDEN SPONSORING:
• Hoofdsponsor of subsponsor 
• Sponsoring van evenementen 
 (ook in natura)
• Reclamebord sponsoring 
• Sponsoring van wedstrijdballen
• Shirtsponsoring 
• Lidmaatschap Businessclub Olympia
• Adverteren op Olympia-TV en/of website 
• Combinatie van bovenstaande
•  Maatwerk –we gaan graag met u in 

gesprek

ANDERE MOGELIJKHEDEN OM 
OLYMPIA FINANCIEEL TE STEUNEN
• Donateur
• Legaat
•  Grote Clubactie Ieder najaar verkopen 

onze pupillen loten voor de Grote Club 
Actie. Een lot kost €3,00 en daarvan gaat 
80% naar Olympia. Online loten kopen 
kan ook. De actie start dit seizoen op 24 
september 2022

•  Vriendenloterij Je kunt meedoen aan de 
Vriendenloterij voor €14,50 per lot per 

Sponsoren zijn heel belangrijke partners van Olympia. Een overzicht van onze sponsoren 
vind je op pagina 33 van deze gids en op onze website: gcfc-olympia.nl/sponsoren.

De Businessclub Olympia doneert aan 
specifieke doelen. In seizoen 2021/2022:
•  Nieuw AED apparaat (AED = een 

draagbaar apparaat dat het hartritme kan 
herstellen bij een hartstilstand)

• Jaarlijkse FIFA toernooi voor de junioren
• Kleding voor trainers en leiders 

trekking (15 trekkingen per jaar). Daarbij 
kun je aangeven dat je de Goudsche 
Cricket en Football Club Olympia wilt 
steunen als goed doel. 40% van de inleg 
gaat dan naar Olympia.

•  Rabo Clubsupport Ieder jaar organiseert 
de Rabobank in het najaar een actie 
waarmee je als lid van deze bank online 
kunt stemmen op jouw favoriete doel. 
Olympia doet altijd aan deze actie mee. 

•  Baby cadeau Je kunt een baby lid als pre 
pupil maken voor €20,00 per seizoen. 
Cadeautip? Contact:  
ledenadministratie@gcfc-olympia.nl 

BUSINESSCLUB OLYMPIA
Sinds 2005 heeft Olympia een actieve 
Businessclub. Doel van de Businessclub is 
het gezamenlijk ondernemen van activiteiten 
waarbij “netwerken en binding” centraal 
staan. Kosten bedragen € 400 excl. BTW 
per seizoen. Nieuwe leden zijn altijd van harte 
welkom! 

Uitje Businessclub Olympia naar Weber Barbecue in 2022.

De prijswinnaars onder de lotenverkopers van de Grote Clubactie 2021 in het zonnetje gezet (in de regen ..).

De officiële dealer van Hyundai 

voor verkoop en service.

De officiële dealer van Hyundai 

voor verkoop en service.

De officiële dealer van 

waterstofauto verkoop en service.

Waterstof
dealer

De bal rolt weer...

...alle teams veel succes!

Vakkundig autoschadeherstel

voor alle merken.

Uw creatieve partner op gebied van 

belettering, reclame en ontwerp.

Van der Linden Groep Waddinxveen

Coenecoop 140 / 141
Waddinxveen
Tel: 0182 - 632 100
info@vanderlinden-groep.nl

Van der Linden Groep Zoetermeer

Edelgasstraat 5d
Zoetermeer
Tel: 079 - 321 93 02
info@vanderlinden-groep.nl

Autoschade Waddinxveen / DSW Reclame

Coenecoop 360
Waddinxveen
Tel: 0182 - 611 976
info@asw.nl / info@dswreclame.nl

Van der Linden Groep Leiden

Hallenweg 2
Leiden
Tel: 071 - 522 5575
info@vanderlinden-groep.nl

Altijd meer dan 150 

occasions op voorraad 

bij elke vestiging.

Respect op en aan het veld

De officiële dealer van 

SEAT Service.

De officiële dealer van 

SEAT Service.

Al tientallen jaren een vertrouwd adres op het gebied van alle mobiliteitsvraagstukken. Iedereen die Van der Linden Groep 

kent, weet dat klanttevredenheid, een goede service en maatwerk onze speerpunten zijn. Wij heten u van harte welkom 

op één van onze bedrijven.

Van der Linden Groep Zoetermeer

Zalkerbos 1

2716 KA  Zoetermeer

T 079 - 321 9302

E info@vanderlinden-groep.nl

Autoschade Waddinxveen / DSW Reclame

Coenecoop 360

2741 PN Waddinxveen

T 0182 - 611 976

E info@asw.nl / info@dswreclame.nl

Van der Linden Groep Waddinxveen

Coenecoop 140-141

2741 PJ  Waddinxveen

T 0182 - 632 100

E info@vanderlinden-groep.nl

www.vanderlinden-groep.nl

Van der Linden Groep. De complete mobiliteitspartner voor het Groene Hart.

Al tientallen jaren een vertrouwd adres op het gebied van alle mobiliteitsvraagstukken. Iedereen 
die de Van der Linden Groep kent, weet dat klanttevredenheid, een goede service en maatwerk
onze speerpunten zĳn. Wĳ heten u van harte welkom op één van onze bedrĳven.

Van der Linden Groep. De complete mobiliteitspartner voor het Groene Hart.

www.vanderlinden-groep.nl

Van der Linden Groep Waddinxveen 

Coenecoop 140 - 141 
2741 PJ Waddinxveen 
T.   0182 - 632 100 
E.   info@vanderlinden-groep.nl

Van der Linden Groep Zoetermeer 

Zalkerbos 1 
2716 KA Zoetermeer 
T.   079 - 321 9302 
E.   info@vanderlinden-groep.nl

Autoschade Waddinxveen 
DSW Reclame

Ook wĳ zĳn van de partĳ op het Oogstfeest, 
kom gezellig een kĳkje nemen! 

Rob Knop - Directeur Van der Linden Groep

Coenecoop 360 
2741 PN Waddinxveen 
T.   0182 - 611 976 
E.   info@asw.nl / info@dswreclame.nl
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Sander Hekelaar
06-38.28.72.09
sander@hekelaarciviel.nl
www.hekelaarciviel.nl 

PROJECT(BEGE)LEIDING EN 
ADVIES IN DE CIVIELE TECHNIEK
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OLYMPIAANTJE 

WENST JULLIE EEN MOOI EN SPORTIEF SEIZOEN 
EN HELP ALLEMAAL EVEN MEE, VOORAL OP

DE DRUKKE ZATERDAGEN!

(ADVERTENTIE AANGEBODEN DOOR 
NEPHEWS CONSULTING B.V.)

0272440.pdf   10272440.pdf   1 12-9-2022   08:02:5112-9-2022   08:02:51 PEDICUREPRAKTIJK
LA PIEDRA

Pedicure in Gouda,
óók voor de diabetische voet!

Pedicurepraktijk La Piedra verzorgt, behandelt en verwent
uw voeten. Vrouwen, mannen, jong en oud, ik behandel met

veel zorg uw klachten en help u van eelt en likdoorns af.

Ingelandslag 49, 2805 DL  Gouda
Tel: 06-188 055 42
info@lapiedra.nl

WWW.LAPIEDRA.NL

0272480.pdf   10272480.pdf   1 19-7-2022   10:52:3019-7-2022   10:52:30

WWW.MAASAUTOGROEP.NL

Trotse supporter van GC & FC Olympia
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SPORTIVITEIT & RESPECT 

EEN SPORTIEF SEIZOEN, DAT 
WILLEN WE TOCH ALLEMAAL?

COMMISSIE NORMEN 
EN WAARDEN
Sinds 2008 heeft Olympia een 
Commissie Normen en Waarden. Zij zijn 
onafhankelijk. Je kunt of moet soms zelfs 
bij hen melding doen als iemand zich bij de 
club niet aan de met elkaar vastgestelde 
regels houdt. Op de website vind je de 
spelregels, zoals de Olympiaregels, en 
een meldingsformulier: gcfc-olympia.nl/
normen-en-waarden.

Olympia wil een veilige plek zijn waar 
iedereen met plezier kan sporten, elkaar 
ontmoeten en actief kan zijn als vrijwilliger. 
Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. 
Twee commissies ondersteunen de club hierin.

respect met elkaar moet worden omgegaan. 
Gelukkig hadden we ook vorig seizoen maar 
een beperkt aantal meldingen.”

WERKGROEP SPORTIVITEIT
EN RESPECT
In 2013 heeft deze werkgroep 
het programma Generation Next 
ontwikkeld. Als team wissel je 
informatie uit, maak je kennis met 
elkaar, en deel je verwachtingen. Samen 
verantwoordelijkheid nemen voor een 
sportief seizoen en op teamniveau 
(coaches, spelers en ouders) hier afspraken 
over maken. De 10e editie van Generation 
Next was op 27 augustus 2022. JO19-1 
spelers hielpen mee.

Scheids (Ramiz Gashi) bedankt! Met een kaart van het thuisteam en een klein cadeautje in de Week van de Scheidsrechter. 

Marcel Eek: “Onze commissie bestaat 
momenteel uit 6 personen. De werkwijze is 
dat degene over wie een melding is gedaan, 
opgeroepen wordt. Er is bijvoorbeeld iets 
onsportiefs gebeurd. Hij/zij kan dan vertellen 
wat er volgens hem/haar is gebeurd. Ook 
worden soms getuigen gehoord of een 
scheidsrechter geraadpleegd. 
Naast een eventuele KNVB straf, kunnen 
wij een aanvullende sanctie opleggen. Dat 
gebeurt incidenteel. We kunnen overigens 
ook niet wedstrijd gerelateerde meldingen 
behandelen. Streven is altijd tot een 
afgewogen oordeel te komen en besluiten los 
van wat anderen bij de club vinden. We willen 
vooral herhaling voorkomen door de speler 
heel duidelijk te maken waarom er met 
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SPORTIVITEIT & RESPECT 

Je kunt ook tijdens het seizoen 
ondersteuning vragen. Aan de leiders wordt 
gevraagd wat zij graag willen bereiken. De 
werkgroep gaat vaak eerst bij een training 
of wedstrijd kijken. En gaat dan in gesprek 
met het hele team. Meestal ook apart met 
de ouders omdat zij heel belangrijk zijn voor 
een positief sportklimaat en daarin spelers 
en leiders te ondersteunen. Zo ging een 
juniorenteam in coronatijd met elkaar in 
gesprek. De teambegeleiding: ”De groep 
was een vriendenclub. Maar steeds elkaar 
aan ’t ontgroenen, wat macho gedrag en uit 
gewoonte dingen doen. Het gesprek hielp bij 
bewustwording. De saamhorigheid groeide; 
jongens hadden meer voor elkaar over. Er 
werd met meer plezier en inzet getraind 
en daarmee betere resultaten behaald. 
Compliment voor Olympia!”

Goede duidelijke afspraken maken zijn 
geen wondermiddel, maar hulpmiddel. Je 
moet er aan blijven werken en je kunt er 
op terugvallen als ’t even niet lekker loopt. 
Heeft jouw team al afspraken gemaakt? 
Website: gcfc-olympia.nl/sportiviteit-en-
respect

MEEST WAARDEVOLLE SPELER
Een sportiviteitsactie is de verkiezing 
van de meest waardevolle speler van het 
jaar door hun eigen teams vanaf O17. 
Teamplayers, die inzet tonen, een steun 
zijn of altijd klaar staan voor anderen, op 
een positieve manier aanwezig zijn. Zo 
belangrijk voor sportplezier. Op 6 juni zijn 
22 spelers geëerd. Gefeliciteerd allemaal! 

Bekers en schoenen (selectie m/v) voor de meest waardevolle spelers van 
het jaar en een zilveren schoen voor het talent van het jaar bij de selectie.

Voorbeeld van teamafspraken uit ’21/’22.

Warming up door spelers uit JO19-1 bij 
Generation Next editie 2022.
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SCHEIDRECHTERS

SPELBEGELEIDERS
Wilma Neefjes: ”Jaren heb ik 
pupillenscheidsrechters begeleid. Bij de 
1e helft vaak strak van de spanning. Veel 
kijken op de stopwatch of de tijd al niet 
om is. Maar de 2e helft viel dat al van ze 
af. En na afloop kwam steevast de vraag 
“Wanneer mag ik weer?” Fluiten is leuk!” 
We zijn 5 jaar verder. De KNVB heeft 
in 2017 de 6x6 spelvorm geïntroduceerd 
waarbij de scheidsrechter is vervangen 
door een spelbegeleider. Die grijpt alleen 
in als de spelers zelf de regels niet goed 
toepassen. Bij onze teams van O8 t/m 
O10 wordt die taak door ouders ingevuld. 
Coördinatie ligt bij Wilma, die graag ook nu 
en dan de allerjongste jeugd fluit.

SCHEIDSRECHTERS
Voor de jeugdteams van O11 t/m MO20 
is Cyriel de Jong nu het 4e seizoen 
scheidsrechtercoördinator. “Vanaf 
het begin was het moeilijk om genoeg 
verenigingsscheidsrechters te vinden. Het 
is extra moeilijk geworden door corona, 
minder scheidsrechters van de KNVB, 
natuurlijk verloop en O23 teams die ook 
scheidsrechters vragen. Maar: alle spelers 
in de O16 en hoger gaan dit seizoen helpen 
met fluiten. Super! En kan het echt niet 
anders, dan wordt een beroep op ouders 
gedaan.” 

Op 5 september 2022 organiseerde Cyriel 
samen met de scheidsrechtersvereniging 
Gouda een goed bezochte informatieavond 
om vertrouwd te raken met belangrijke 
spelregels. We kunnen trots zijn op de 
ouders die fluiten in geval van nood. Of 
blijven fluiten. Voor wie interesse heeft: 
kijk eens op de website ikfluit.nl. Daar 
staan de spelregels in een notendop. Voor 
wie wil gaan fluiten is er begeleiding of een 
KNVB opleiding via Olympia mogelijk. 
Cyriel is zelf ook scheidsrechter: ”Je maakt 
het mogelijk dat ruim 22 spelers met 
plezier kunnen voetballen. En je ziet veel 
meer dan langs de lijn.”

Website: gcfc-olympia.nl/scheidsrechters

ZONDER SCHEIDS 
GEEN WEDSTRIJD

Ed Luijtjes was 3 jaar 
scheidsrechtercoördinator en fluit al 
jaren. “Ik wil iets bijdragen om de machine 
te laten draaien. Drie tips: 1. Doe leuke 
interactieve oefeningen op internet om de 
spelregels te leren 2. Gewoon veel doen: 
van iedere fout leer je 3. Maak plezier ook 
voor en na de wedstrijd op de club.”

Paul Groenendijk is 23 jaar als vrijwilliger 
actief en fluit senioren en jeugd. Paul: 
“Zorg dat je sterk in je schoenen staat: ken 
de spelregels! Dan ga je makkelijker met 
een opgefokte speler of leider om en houd 
je controle. Elke wedstrijd is anders. Het 
geeft een enorme kick als het lekker loopt. 
En fluiten is ook nog eens goed voor mijn 
conditie.”

Nils van der Put fluit vanuit O19 
selectiedienst. “Mijn tips? Blijf je zelf, blijf 

rustig, houd overzicht en blijf staan achter 
je beslissingen. Maak plezier!” 

Collin Bosschieter is als scheidsrechter 
begonnen bij Olympia. Hij fluit nu al 9 
seizoenen bij de KNVB, op dit moment in 
de 3e klasse Senioren standaard-elftallen 
(A-categorie) op zaterdag en is assistent-
scheidsrechter bij Olympia 1. Zijn tips 
voor ‘vlaggers’: 1. Loop altijd mee met de 
voorlaatste verdediger om goed buitenspel 
te kunnen zien. 2. Blijf altijd op deze lijn 
focussen als de tegenstander in balbezit is 
en kijk niet naar het spel. 3. Maak goede 
afspraken met de scheidsrechter om 
miscommunicatie te voorkomen. 4. Heb 
vooral plezier in het spelletje en in hetgene 
wat jij doet. 

Voorbeeld van teamafspraken uit ’21/’22.
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GOUDA
Lage Gouwe 2
2801 LG  Gouda
(0182) 525 700
gouda@basis.nl

LEIDEN
Vrijheidslaan 35
2321 JR  Leiden
(071) 5 233 277
leiden@basis.nl

ALPHEN A/D RIJN
Laan der Continenten 184
2404 WE  Alphen a/d Rijn
(0172) 47 02 47
alphen@basis.nl

info@basis.nl
www.basis.nl

DÉ BEDRIJFSMAKELAAR VAN DE REGIO!

DE TOPSPITSEN VAN DE
BASISOPSTELLING

verhuur - verkoop - taxaties - beleggingen - vastgoedmanagement 

Het succes van Basis Bedrijfshuisvesting met de 
troeven Gouda, Leiden en Alphen aan den Rijn is 
gebaseerd op een gedegen kennis van de regio en 
een actieve marktbenadering met behulp van de 
meest eigentijdse middelen. Als bedrijfsmakelaar 
werken we uitsluitend met gediplomeerde specialisten 
op het gebied van commercieel onroerend goed. 
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HET 25e PUPILLENKAMP
“DIE LACHENDE GEZICHTEN, 
DAAR DOE JE HET VOOR”
Sinds 1995 wordt elk jaar op ons eigen 
terrein een pupillenkamp georganiseerd 
voor 150 jeugdleden van 6 tot 13 jaar 
oud. Na twee jaar van afwezigheid door 
corona, kon gelukkig in juni 2022 het 
kamp weer doorgaan, met dank aan vele 
vrijwilligers en sponsoren. De pupillen 
hebben genoten van een supermooi 
programma vol spellen, de beroemde 
penaltybokaal, en andere activiteiten zoals 
suppen. Een interview met Jan-Willem van 
den Brink en Dennis Bol. Voorzitter en lid 
pupillenkampcommissie.

WAT WAS HET LEUKSTE AAN HET 
KAMP DIT JAAR?
Jan-Willem: “Natuurlijk dat de kinderen na 
twee jaar weer konden blijven ‘slapen’. En 
daarnaast de inzet van nagenoeg alle spelers 
van de JO19-1, die hun hele weekend vol 
enthousiasme de kinderen hebben begeleid. 
Ze zijn een voorbeeld van hoe je elkaar moet 
helpen om er een vereniging van te maken. 
Veel ouders hebben geholpen en zonder 
dat kan het niet, maar je merkt ook aan de 
pupillen dat de aanwezigheid van de junioren 
belangrijk is.”
Dennis: “Er waren twee dingen die er voor 
mij bovenuit staken. Ten eerste de mooie 
groep mensen binnen de commissie. Dit 
was het eerste jaar dat ik actief was, en ik 
ben zo warm onthaald. De steun die ik heb 
gekregen was overweldigend. Ten tweede 

de leuke spellen en vooral het slapen 
van de kinderen. Sommigen vonden het 
spannend, maar het was zeer geslaagd. 
Hoe ook de mannen van de JO19-1 zich 
lieten meeslepen door de sfeer was 
geweldig. Ze hebben een grote bijdrage 
geleverd.”

JAN-WILLEM, WAT DOE JE PRECIES 
ALS VOORZITTER? 
“Ik houd overzicht over alle onderdelen 
die we organiseren, en dat zijn er veel. 
Daarvoor hebben we een taakverdeling. 
Algemene zaken komen meestal bij 
mij terecht (vergunning, verzekering, 
afstemming met andere commissies en het 
onderhoudsteam). We hebben inmiddels 
aardig wat ervaring en hebben lange 
actielijsten die we elk jaar weer afwerken. 
Verder plan ik de vergaderingen en zit 
deze voor. Tijdens het kamp zelf probeer ik 
ook het overzicht te houden en spring bij 
waar nodig. De laatste paar jaar heb ik dit 
gecombineerd met de rol van speaker.”

DENNIS, WAAROM IS HET LEUK 
OM BIJ HET PUPILLENKAMP 
ACTIEF TE ZIJN? 
“Het is mooi om het plezier te zien wat 
door de kinderen beleefd wordt tijdens 

de spellen en de overige activiteiten. 
Dit bracht mij een voldaan gevoel. Die 
lachende gezichten van de kinderen twee 
dagen lang, dat is geweldig om te zien. 
Daar doe je het voor.”

WELKE VACATURES ZIJN ER VOOR 
VOLGEND JAAR? 
Jan-Willem: “We kunnen versterking 
gebruiken bij de spellencommissie, 
administratie, horeca, sponsoring en het 
voorzitterschap. Komend jaar willen een 
aantal commissieleden voor de laatste 
keer meedraaien. Ik ben voor een warme 
overdracht om zoveel mogelijk kennis en 
ervaring te behouden. Voor de horeca is 
het handig als iemand wat achtergrond 
daarin heeft. Voor de sponsoring komen 
ondernemers en echte Olympianen (met 
een netwerk) van pas. Voor het boekje dat 
we uitbrengen is een grafische achtergrond 
handig.”
Dennis: “Ik was niet zo van een 
bestuursfunctie, maar dit is toch leuk om 
te doen voor een mooi weekend. Als je de 
juiste motivatie hebt, is dat al meer dan 
voldoende. Met de juiste mensen is het 
een superleuke ervaring.”

Website: gcfc-olympia.nl/pupillenkamp
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“WIJ ZIJN OLYMPIANEN”
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JO10-3 JO10-4

“WIJ ZIJN OLYMPIANEN”
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JO9-3 JO9-4
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“WIJ ZIJN OLYMPIANEN”
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MO13-1

MO13-2 JO13-2

JO12-3

JO13-1

“WIJ ZIJN OLYMPIANEN”
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JO13-3 
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MO15-1 

JO14-1 
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MO15-2

“WIJ ZIJN OLYMPIANEN”
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“WIJ ZIJN OLYMPIANEN”

TEAMFOTO´S



Restaurant Rose Garden te Gouda 
is een van de bekendste Chinees-
Indische restaurants in Gouda. Het 
restaurant is geheel naar traditie 
ingericht in een rustieke sfeer en luxe 
ambiance. 

Uw bezoek aan onze traditionele 
Chinees-Indische keuken is elke keer 
weer een fascinerende ontdekkingsreis 
door de oosterse keuken. U kunt bij 
ons van de traditionele gerechten 
genieten en onze keuken is voorzien 
van de meest culinaire hoogstandjes 
met gevarieerde mogelijkheden. Onze 
chef koks beheersen een uitermate 
traditionele kooktechniek als het gaat 
om de oriëntaalse gerechten uit de 
oosterse keuken.

Dagelijks werken wij met verse, door 
onze chefs uitgezochte ingrediënten. 
Daarnaast worden ook onze diverse 
oosterse kruidenpasta’s dagelijks vers 
en met zorg bereid. Wij bieden u een 

scala aan mogelijkheden. Van een 
avondje uit eten met uw familie tot 
een bedrijfsgelegenheid. 

Ook verzorgen wij graag de catering 
bij u aan huis, uw bedrijf, of voor 
speciale gelegenheden. Denk hierbij 
aan een verjaardag, trouwerij, 
bedrijfsgelegenheid, jubileum en 
dergelijke.

Rose Garden bevindt zich in het 
hartje van het centrum Gouda en is 
voorzien van een ruime mogelijkheid 
aan parkeergelegenheden. Ook tijdens 
de heerlijke warme zomerdagen kunt 
u terecht bij ons voor wat verkoeling 
aangezien wij beschikken over een 
perfecte airconditioning, hierdoor 
blijft het altijd aangenaam om bij ons 
te eten. Tijdens de koude winterdagen 
zorgen wij voor een warme sfeer en 
bent u te allen tijde van harte welkom 
bij ons.

Chinees-Indisch RestaurantChinees-Indisch Restaurant

Rose Garden Rose Garden 
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Restaurant Rose Garden te Gouda 
is een van de bekendste Chinees-
Indische restaurants in Gouda. Het 
restaurant is geheel naar traditie 
ingericht in een rustieke sfeer en luxe 
ambiance. 

Uw bezoek aan onze traditionele 
Chinees-Indische keuken is elke keer 
weer een fascinerende ontdekkingsreis 
door de oosterse keuken. U kunt bij 
ons van de traditionele gerechten 
genieten en onze keuken is voorzien 
van de meest culinaire hoogstandjes 
met gevarieerde mogelijkheden. Onze 
chef koks beheersen een uitermate 
traditionele kooktechniek als het gaat 
om de oriëntaalse gerechten uit de 
oosterse keuken.

Dagelijks werken wij met verse, door 
onze chefs uitgezochte ingrediënten. 
Daarnaast worden ook onze diverse 
oosterse kruidenpasta’s dagelijks vers 
en met zorg bereid. Wij bieden u een 

scala aan mogelijkheden. Van een 
avondje uit eten met uw familie tot 
een bedrijfsgelegenheid. 

Ook verzorgen wij graag de catering 
bij u aan huis, uw bedrijf, of voor 
speciale gelegenheden. Denk hierbij 
aan een verjaardag, trouwerij, 
bedrijfsgelegenheid, jubileum en 
dergelijke.

Rose Garden bevindt zich in het 
hartje van het centrum Gouda en is 
voorzien van een ruime mogelijkheid 
aan parkeergelegenheden. Ook tijdens 
de heerlijke warme zomerdagen kunt 
u terecht bij ons voor wat verkoeling 
aangezien wij beschikken over een 
perfecte airconditioning, hierdoor 
blijft het altijd aangenaam om bij ons 
te eten. Tijdens de koude winterdagen 
zorgen wij voor een warme sfeer en 
bent u te allen tijde van harte welkom 
bij ons.

Chinees-Indisch RestaurantChinees-Indisch Restaurant

Rose Garden Rose Garden 
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€
HUIS TAXEREN

HUIS VERKOPEN

HUIS AANKOPEN

Ridder van Catsweg 298
2804 RS Gouda

0182-536888 • www.lafeber.nl
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AFWASSER 

GEZOCHT!
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Gouderaksedijk 135  |  2808 ND Gouda
06-57880537  |  info@straatwerken.eu

www.straatwerken.eu

Wilt u nieuwe bestrating laten leggen 
of heeft u schade aan uw straatwerk? 

Vraag dan een off erte aan of bel 
ons voor meer informatie!
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www.hetnieuwemaaien.nl

Beter dan dit 
  wordt het niet.

Vergeet de handmaaier. Vergeet de zitmaaier. 
Een perfect resultaat bereikt u het beste met 
een robotmaaier. En het mooie is dat het u geen 
enkele inspanning kost. Nou ja, de enige inspan-
ning die u moet doen, is contact opnemen met 
ons. Wij geven merkonafhankelijk advies en 
bieden service-op-maat.  Hoe groot of klein uw 
gazon of grasmat ook is, de beste robotmaaiers, 
de beste service en het beste advies krijgt u bij 
SHORTCuT. Lees er alles over op onze website:

TOT IN DE PUNTJES VERZORGD
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BESTUUR
secretaris@gcfc-olympia.nl

WEDSTRIJDSECERTARIS
wedstrijdsecretaris@gcfc-olympia.nl

JEUGDCOMMISSIE
secretaris_jeugd@gcfc-olympia.nl

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
vrijwilligers@gcfc-olympia.nl

REDACTIE WEBSITE  
NIEUWSBRIEVEN / PERS 
redactie@gcfc-olympia.nl

BESTUUR EN COMMISSIES 

GC&FC OLYMPIA 
SEIZOEN 2022/2023

COLOFON 
SEIZOENSGIDS 2021/2022

Redactie / teksten:
Tessa Schwering en Wilma Neefjes

Foto’s:
Esther van Zutphen, Nico den Broeder 
Fotografie, , Wilma Neefjes, e.a.

Vormgeving + acquisitie:
ZPRESS Media Group

Adres GC & FC Olympia:
Bodegraafsestraatweg 52, 
2805 GR Gouda

Postadres:
Postbus 849, 2800 AV Gouda

Telefoon: 
0182-515518

Website: gcfc-olympia.nl

 Facebook: @gcfcOlympia

 Twitter: @gcfcOlympia

 Instagram: gc_fc_olympia

 Voetbal.nl (app): Olympia GOUDA

BESTUUR EN COMMISSIES

AGENDA
SEPTEMBER
 18  Herdenkingswedstrijd Bram met 

KWF actie
 24  Start competitie – activiteiten rond 

wedstrijd 1e
 24 Start Grote Clubactie
 27  Einde Rabo Clubsupport Actie
 27 Oly’s Kinderkledingbeurs (winter)
 28  Oly’s Kinderkledingbeurs (winter)

OKTOBER
15 Rood/Zwart Oktoberfest 
29 Start fase 2 juniorencompetitie

NOVEMBER
 5 Start fase 2 pupillencompetitie
 6  Speldendragers bijeenkomst
  Pietentraining
  FIFA- toernooi
  Cursus klaverjassen
  Algemene Ledenvergadering

DECEMBER
 6 Trekking GCA
 23 Kerstklaverjastoernooi
 24 Winterstop
  Oliebollentoernooi

JANUARI
 1 Nieuwjaarsborrel
 14 Start Fase 3 pupillencompetitie
 14 Start voorjaarscompetitie 
  O23 + O19-1
 14 Inhaal / beker senioren
 21 Start Fase 3 junioren

MAART
  Clinics schoolvoetbal
 18 Start fase 4 pupillen

APRIL
  Paashaas op bezoek
  Schoolvoetbal
  Oly’s Kinderkledingbeurs (zomer)

MEI
 19 Sport & speldag
  Algemene Ledenvergadering

JUNI
1  Olympia jarig
  Pupillenkamp
  Seniorenbarbecue
  Toernooien

COMMERCIËLE COMMISSIE
commercie@gcfc-olympia.nl

BUSINESSCLUB OLYMPIA
businessclub@gcfc-olympia.nl

BEHEER ACCOMMODATIE
accommodatie@gcfc-olympia.nl

BARCOMMISSIE
bar@gcfc-olympia.nl

TECHNISCHE COMMISSIE
tc@gcfc-olympia.nl

NORMEN EN WAARDEN
normen@gcfc-olympia.nl

SPORTIVITEIT & RESPECT
respect@gcfc-olympia.nl

TOERNOOICOMMISSIE JEUGD
jeugdtoernooien@gcfc-olympia.nl

SCHEIDSRECHTERS / 
SPELBEGELEIDERS
scheidsrechters_jeugd@gcfc-olympia.nl

Zie verder de website: gcfc-olympia.nl/
commissies

COÖRDINATOREN SENIOREN
Selectie / materiaalbeheer / 
wedstrijdsecretaris– Aad Dols
Senioren zondag / 
wedstrijdsecretaris– Rik Bezem
Senioren zaterdag heren / 
wedstrijdsecretaris– Wilma Neefjes
Senioren niet selectie O23 – Sami Kalai
Vrouwen vrijdag / 
VoetbalFIT – Wilma Neefjes
Old Stars 1886 – Vincent Govers
Heren recreatief 35+ – René Boot

Wat kunnen wij
voor u betekenen?
Floor Facility Services is uw leverancier
voor al het specialistisch schoonmaak
onderhoud zoals:

Tapijtreiniging | Meubelreiniging |
Onderhoud natuursteen | Onderhoud
houtenvloeren | Linoleum/Harde vloeren
onderhoud en renovatie | Dieptereiniging 
sanitair/keuken | Toetsenbordreiniging |
Werkplekreiniging | (Bouw)oplever-
schoonmaak

Gouda - Amsterdam | Tel:  (085) 064 64 24 
info@floorfacility.nl | floorfacility.nl 

Floor Retail Services ontzorgt u tijdens
uw nieuw of verbouw project.

Leveren handyman | Leveren elektricien |
Leveren loodgieter | Duurzame demontage 
van uw pand | VVE diensten | Glasbewas-
sing | Verhuisdiensten | Bouwopruimingen |
Bouwopleveringen

Gouda | Tel:  (085) 064 64 24 
info@floor-retail.nl | floor-retail.nl
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Meridiaan 30, 2801 DA Gouda, 
Telefoon 0182 615311

Heuvelman
omdat schoonmaken 
een vak is

www.heuvelman-schoonmaak.nl
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