
VRIJWILLIGER	  CYRIEL	  DE	  JONG	  
	  
Personalia	  
Cyriel	  de	  Jong,	  40	  jaar,	  vader	  van	  Kyra,	  Oscar	  (J11-‐3)	  en	  Maurice	  (JO9-‐2).	  
Oprichter	  en	  eigenaar	  van	  KYOS,	  adviesbureau	  voor	  energiebedrijven.	  
Coördinator	  zaterdagontvangst	  (sinds	  2019	  scheidsrechter	  coördinator	  jeugd)	  
	  
Vrijwilliger	  Cyriel	  de	  Jong	  
	  
Cyriel	  is	  al	  weer	  ruim	  3	  seizoenen	  de	  coördinator	  van	  de	  zaterdagontvangst.	  Een	  vrijwilliger	  waar	  
Olympia	  heel	  trots	  op	  is.	  Misschien	  wel	  net	  zo	  trots	  als	  Cyriel	  zelf	  is	  op	  zijn	  vrijwilligers	  die	  samen	  met	  
hem	  de	  ontvangst	  verzorgen.	  Tijd	  om	  wat	  beter	  kennis	  te	  maken.	  
	  
De	  start	  bij	  Olympia	  
	  
Vijf	  jaar	  terug	  startte	  oudste	  zoon	  Oscar	  met	  voetballen	  bij	  de	  voetbalschool	  van	  Olympia.	  Bij	  de	  
informatiebijeenkomst	  sprak	  Edwin	  Valentijn	  de	  ouders	  aan	  met	  de	  vraag	  wie	  wilde	  helpen	  bij	  het	  
trainen.	  Cyriel	  hapte	  toe	  en	  ging	  aan	  de	  slag.	  Dat	  was	  op	  zich	  wel	  bijzonder,	  want	  ondanks	  een	  korte	  
voetbalcarrière	  in	  de	  jeugd	  bij	  de	  Limburgse	  Valkenburgse	  Boys	  is	  Cyriel	  een	  fanatiek	  hardloper.	  De	  
marathon	  van	  Rotterdam	  zit	  er	  in	  3	  uur	  en	  11	  minuten	  op.	  Net	  zo	  makkelijk	  doet	  Cyriel	  mee	  aan	  een	  trail	  
in	  Zuid-‐Limburg	  of	  zelfs	  in	  Zwitserland.	  Of	  lekker	  fietsen	  in	  de	  bergen,	  maar	  een	  echte	  voetballer	  is	  hij	  
niet.	  Toch	  wordt	  Cyriel	  na	  een	  jaar	  coördinator	  van	  de	  voetbalschool.	  Na	  een	  gesprek	  met	  Ties	  Kroeze	  
over	  het	  verbeteren	  van	  de	  ontvangst	  lag	  er	  een	  nieuwe	  taak	  in	  het	  verschiet:	  die	  van	  coördinator	  van	  de	  
zaterdagontvangst.	  
	  
Wat	  komt	  kijken	  bij	  coördineren?	  
	  
Het	  is	  de	  taak	  van	  Cyriel	  om	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  op	  de	  zaterdag	  verdeeld	  over	  de	  gehele	  voetbaldag	  
voldoende	  bezetting	  is	  in	  de	  ontvangstruimte.	  In	  de	  ochtend	  zijn	  er	  3	  personen	  nodig,	  in	  de	  middag	  2	  en	  
aan	  het	  einde	  van	  dag	  volstaat	  1	  persoon.	  	  
	  
Er	  is	  een	  groep	  van	  zo’n	  45	  volwassenen	  die	  enkele	  keren	  per	  jaar	  een	  dienst	  draaien.	  Dit	  seizoen	  is	  de	  
groep	  aangevuld	  met	  spelers	  uit	  de	  A-‐	  en	  B-‐selecties	  die	  als	  ‘selectiedienst’	  ook	  bij	  de	  ontvangst	  
meedraaiden.	  Cyriel	  geeft	  aan	  wel	  zo	  veel	  mogelijk	  rekening	  te	  houden	  met	  voorkeuren,	  maar	  bij	  het	  
inplannen	  niet	  bij	  voorbaat	  met	  vaste	  koppels	  te	  werken.	  Grofweg	  zijn	  er	  twee	  planningsperiodes:	  het	  
najaar	  van	  september	  tot	  en	  met	  december	  en	  het	  voorjaar	  van	  februari	  tot	  en	  met	  mei.	  Natuurlijk	  komt	  
het	  voor	  dat	  de	  planning	  moet	  worden	  aangepast.	  Als	  het	  niet	  lukt	  om	  onderling	  te	  ruilen,	  dan	  gaat	  
Cyriel	  aan	  de	  slag	  om	  toch	  bezetting	  te	  krijgen.	  De	  valkuil	  om	  het	  dan	  maar	  zelf	  te	  doen	  is	  een	  uiterste	  
redmiddel,	  maar	  meestal	  lukt	  het	  door	  persoonlijk	  contact	  anderen	  te	  laten	  invallen.	  
	  
Een	  aantal	  malen	  per	  jaar	  overlegt	  Cyriel	  ook	  met	  de	  Jeugdcommissie	  van	  Olympia.	  Dat	  zijn	  overleggen	  
met	  bevlogen	  voetbaldieren.	  De	  een	  is	  een	  nog	  fanatiekere	  supporter	  van	  Feijenoord	  of	  Ajax	  dan	  de	  
ander.	  Maar	  wel	  mooi	  om	  te	  zien	  dat	  Olympia	  hen	  bindt.	  
	  
Vroeg	  op	  de	  club	  
	  
Cyriel	  heeft	  geen	  moeite	  om	  vroeg	  op	  te	  staan.	  Hij	  is	  dan	  ook	  nagenoeg	  iedere	  zaterdag	  om	  7.30	  uur	  op	  
de	  club	  om	  de	  ontvangst	  in	  gang	  te	  zetten.	  Consul	  Hennie	  van	  Os	  is	  er	  dan	  al	  om	  de	  velden	  te	  keuren.	  



Vooral	  het	  opstarten	  is	  altijd	  even	  aanpoten,	  want	  de	  pupillendoelen	  moeten	  op	  tijd	  opgezet	  worden	  
voor	  dat	  de	  eerste	  teams	  al	  binnenkomen.	  	  
	  
Gemotiveerde	  groep	  
	  
Het	  is	  een	  gegeven	  dat	  niet	  iedereen	  geheel	  vrijwillig	  ontvangstdiensten	  draait.	  Je	  bespaart	  immers	  €	  100	  
als	  je	  vrijwilligerstaken	  doet.	  Maar	  Cyriel	  kan	  alleen	  maar	  vaststellen	  dat	  hij	  een	  gemotiveerde	  groep	  
vrijwilligers	  aantreft.	  Eenmaal	  over	  de	  drempel	  van	  de	  ontvangst	  ontstaat	  een	  positieve	  instelling	  die	  
echt	  een	  bijdrage	  levert	  aan	  de	  ontvangst	  als	  visitekaartje	  van	  Olympia.	  	  
	  
Cyriel	  ziet	  het	  dan	  ook	  als	  zijn	  taak	  om	  zijn	  vrijwilligers	  te	  beschermen	  als	  er	  kritiek	  is,	  bijvoorbeeld	  als	  ze	  
1e	  aanspreekpunt	  zijn	  bij	  een	  vies	  achtergelaten	  kleedkamer.	  De	  meesten	  bouwen	  door	  het	  beperkte	  
aantal	  diensten	  weinig	  routine	  op	  en	  kunnen	  ook	  niet	  alles	  overzien.	  Dan	  springt	  Cyriel	  voor	  hen	  in	  de	  
bres.	  
	  
Genieten	  
	  
Cyriel	  geeft	  aan	  goed	  op	  zijn	  plek	  te	  zijn	  in	  deze	  rol.	  Het	  persoonlijke	  contact	  met	  zijn	  vrijwilligers	  geeft	  
veel	  voldoening.	  De	  plek	  van	  de	  ontvangst	  blijkt	  een	  goede	  keuze	  te	  zijn.	  Het	  is	  goed	  zichtbaar	  en	  
andersom	  heb	  je	  vanuit	  de	  ontvangstruimte	  goed	  zicht	  op	  de	  gasten,	  de	  kleedkamers	  en	  de	  velden.	  Ook	  
was	  het	  dit	  seizoen	  mooi	  om	  te	  zien	  hoe	  Jay	  van	  Loon	  meedraaide	  bij	  de	  ontvangst.	  Jay	  is	  speler	  van	  
Olympia	  JO19-‐1	  en	  doet	  de	  ontvangst	  als	  stageopdracht.	  Hij	  was	  er	  iedere	  zaterdagmorgen	  keurig	  om	  
7.30	  uur	  en	  groeide	  in	  zijn	  rol.	  
	  
Nog	  wensen?	  
	  
Cyriel	  heeft	  nog	  een	  wens.	  Hij	  hoort	  weleens	  dat	  iemand	  liever	  die	  €	  100	  betaalt	  dan	  vrijwilligerstaken	  
uit	  te	  voeren.	  Dat	  is	  oprecht	  jammer,	  zoals	  uit	  het	  bovenstaande	  blijkt:	  het	  geeft	  veel	  voldoening	  om,	  
samen	  met	  anderen,	  al	  die	  voetballende	  teams	  op	  zaterdag	  te	  helpen	  aan	  een	  geslaagde	  voetbaldag.	  Van	  
Cyriel	  mag	  het	  afkoopbedrag	  gerust	  omhoog.	  Maar	  misschien	  is	  dat	  niet	  eens	  nodig	  als	  de	  afkopers	  
gewoon	  eens	  een	  keertje	  meelopen.	  Dan	  kunnen	  ze	  ervaren	  hoe	  leuk	  het	  is	  om	  je	  bij	  Olympia	  in	  te	  
zetten	  voor	  de	  zaterdagontvangst.	  	  
	  
Interview	  in	  Clubblad	  De	  Olympiaan	  juni	  2017	  


