Van F3 naar Zaterdag 4: kleine jongens worden groot
Artikel voor De Olympiaan van juni 2017 door coach Edo Neefjes
Het begint voor de kern van Zaterdag 4 zo’n 12 jaar geleden bij Olympia. Aan de hand
van de ouders komen ze de naar de Bodegraafsestraatweg om te gaan voetballen.
Olympia F3 wordt het startpunt van de voetbalcarrière. Via nog een keer F3 of F2, E4,
D4, C4 of C3, B3 en A2 of A3 wordt de hele jeugdafdeling doorlopen. Er worden
successen gevierd, driemaal kampioen met F3, met C4, en met B3. Ondertussen vallen
er wat spelers af en komen er wat nieuwelingen bij. Er ontstaan hechte vriendschappen
en de gezelligheid na de wedstrijd wordt steeds belangrijker. Ook buiten de
wedstrijden zijn veel jongens bij Olympia te vinden als scheidsrechter, trainer, achter
de bar of bij de ontvangst. De groep supporterende ouders blijft ook constant, ja ook
de ouders kijken uit naar de wekelijkse gezellige middag langs de lijn.
Maar dan is het voorbij. De periode in de Olympia jeugd zit er op. Een aantal spelers
gaat buiten de stad studeren en wonen, anderen hebben het druk met opleiding of baan.
Een overgang naar de senioren, ja hoe werkt dat eigenlijk? Voor de seniorenselectie
niet goed genoeg. De recreatieve seniorenteams op zondag lijken vol te zitten en de
gemiddelde leeftijd ligt beduidend hoger. Dan maar naar de sportschool en einde
voetbalperiode? Dan wordt er opeens druk ge-appt. Waarom beginnen we niet een
‘eigen’ vriendenteam op zaterdag? Sinds enige jaren is dat toch ook mogelijk bij

Olympia? Het duurt niet lang of er zijn genoeg aanmeldingen voor een team, met twee
vrienden van ‘buiten Olympia’ erbij.
Dan volgt een succesvol charme offensief naar ouders die wellicht wat kunnen
betekenen voor het nieuwe Zaterdag 4. Met Mark Bonkestoter en Edo Neefjes worden
twee trainer/coaches gestrikt. Hans van Herk wordt net als al die jaren daarvoor
aangetrokken als grensrechter. Eric Boot wordt de scheidsrechter bij thuiswedstrijden.
Erik Imming en Siebe Keulen zijn ook altijd bereid in te springen. En Wilma Neefjes
is de administratief leider. Een indrukwekkende technische staf zo bij elkaar, daar zal
menig selectieteam jaloers op zijn. De bekerwedstrijden in de 8e klasse worden
makkelijk gewonnen. Daarom volgt competitie-herindeling in de 6e klasse, hetzelfde
niveau als Zaterdag 1.
Dan de eerste competitiewedstrijd. Zaterdag 4 wordt weggetikt door Berkel 5, op alle
fronten komen de eerstejaars senioren tekort tegen een geroutineerde en ingespeelde
ploeg. Het is jongens tegen mannen. De 0-5 nederlaag is niet geflatteerd. Maar de
jongens herpakken zich. Er wordt fanatiek getraind. De duels worden slimmer
gespeeld. Ze laten zich niet meer intimideren of afbluffen. De eerste punten worden
gepakt en het spel wordt beter. Er volgen mindere wedstrijden, maar ook hele goede
wedstrijden. Kampioen Hillegersberg wordt verslagen. Op Berkel 5 uit wordt revanche
genomen, met een zwaarbevochten 0-1 overwinning stappen de mannen van het veld.
Belangrijk is ook de derde helft. Er is veel gezelligheid en na wat eerste drankjes in
het clubhuis wordt er ’s avonds ook nog vaak afgesproken bij een van de spelers thuis.
Het eerste seizoen als senior wordt afgesloten met een barbecue voor spelers en vaste
supporters. Dat betekent dat zo’n 50 (!) mensen op de afsluitende barbecue aanwezig
zijn en het is voor spelers maar ook ouders een zeer gezellige avond. Wel wordt
afscheid genomen van twee ‘oudgedienden’. Hidde Weevers gaat naar Leiden
verhuizen en gaat zich full-time op zijn studie storten, ook Ahmed Alkashaf woont
vanwege zijn studie medicijnen in Utrecht en hangt zijn voetbalschoenen aan de
wilgen nu hij geen tijd meer heeft om in conditie te blijven. Met Jeroen van Lookeren
en oud teamgenoot Rick Kraaijeveld worden twee verse krachten aangetrokken. Even
zomerpauze nu, maar de mannen (en de supporters) hebben nu al weer zin in het
nieuwe seizoen!
Edo Neefjes.

Spelers zaterdag 4 seizoen 16/17 zijn: Robbert Bikker, Youri Bonkestoter, Rick Boot,
Mark van Diest, Maarten van Dongen, Bas Gelderblom, Michael van Herk, Martijn
Imming, Ahmed al Kashaf, Pelle Keulen, Jeffrey Kop, Joost Kraakman, Jelle Manche,
Fabian Neefjes, Delano de Ruwe, Ryan Sloof, Hidde Weevers en nieuw Rick
Kraayeveld en Jeroen van Lookeren.

Het team in de C-jeugd: eerste jaar heel zwaar, maar afgesloten met overwinning op
de kampioen. Tweede jaar zelf kampioen met ver over de 100 doelpunten!

