
	  
	  
WIJ	  ZIJN	  OLYMPIANEN	  –	  KENNISMAKEN	  MET	  DE	  COACHES	  
VAN	  JO12-‐1	  	  
	  
Inleiding – actief bij twee Olympia teams 
Maarten van Dongen en Jeffrey Kop zijn dit seizoen samen coach 

!

Lucas 
Voetbalt vanaf z’n 5e 

Aanvallende middenvelder 
 

Voetbal is leuk omdat het een 
teamsport is en buiten 

 

Andere hobby’s: drummen, dj 
en componeren 

 

Anouar 
Voetbalt sinds 2013 

Rechtsbuiten 
Winnen is leukste aan 

voetbal 
 

Andere hobby: buitenspelen 

Finn 
Voetbalt sinds 2015 

 
Ik vind eigenlijk alles leuk aan 

voetbal en wil het liefst elke dag 
voetballen. Winnen en goed spelen 
met mijn team is het allerleukst 

 
Andere hobby’s: gamen, afspreken 
met vrienden, tekenen/knutselen!

David&
Gestart!op!mijn!5e!bij!VBS!

rechts!midden!
!

Leukste!aan!voetbal!vind!ik!
voorzetten!geven,!sprinten!aan!de!
zijkant,!mannetje!passeren.!Eigenlijk!

alles!!
!

Andere!hobby’s:!gamen,!buiten!
spelen,!tekenen!en!Donald!Duck!

lezen!

Michael 
Voetbal bij Olympia sinds 

08/2018 
 

Leukste aan voetbal: 
Scoren, mooie dribbels, 

winnen en daarna de 
feestjes in de kleedkamer 

 

Andere hobby’s: chillen met 
mijn vrienden, jumpen bij 

jumpsquare en lekker ballen 
met mijn broer Sebastiaan 

Boaz 
Voetbalt sinds zijn 5e 

Centraal achter en spits 
 

Leukste aan voetbal: samenwerken. En als  
team overwinning behalen. 

Andere hobby’s: tennis en gamen 

Maurice 
Voetbalt sinds 

2013 
Keeper 

 

Keepen en het 
teamgevoel vind  

ik het leukste aan 
voetbal 

 

Andere hobby: 
gamen 

Nieuwjaarswensen&van&spelers&JO1251&
&

Hopelijk&nog&een&keer&kampioen&worden.&&
Dat&Memphis&Depay&mee&kan&doen&aan&het&EK!&
Dat&Olympia&veel&scoort&en&iedereen&gelukkig&
blijft/is.&In&het&eerste&team&spelen&volgend&
jaar.&Topvoetballer&worden.&Dat&we&plezier&

hebben!&
&

Gelukkig&en&sportief&2020!&

Van&spelers&
uit&JO1251&

Imrane 
Voetbalt sinds 2014 

Verdediger 
 

Met het team spelen 
en winnen is het 

leukste van voetbal 
Andere hobby: 

beatboxen 

Pascal 
Sinds 2013 bij 

Olympia 
Links voor of links 

midden 
Vol tegen de bal 
schieten, rennen 
langs de zijkant, 
scoren en coole 

trucjes doen 
 

Andere hobby’s: 
kickboksen, 
gamen en 

buitenspelen 

Khalid 
Voetbalt bij Olympia 

sinds 2014 
Spits 

 

Leukste aan voetbal: 
plezier maken 

 

Andere hobby’s: 
straatvoetbal en 

gamen 



van JO12-1. Het team werd in de eerste competitieperiode van de 
jeugd kampioen. Maarten studeert sportmanagement en traint het 
team twee keer per week. Hij is gediplomeerd KNVB pupillen-trainer 
en heeft daarnaast nog twee certificaten behaald rond trainerschap. 
Jeffrey is afgelopen zomer afgestudeerd als bouwkundig ingenieur. 
Door zijn werk lukt het in tijd niet om bij de trainingen aanwezig te 
zijn. Daarbij is hij herstellende van een zware knieoperatie. De 
mannen zien elkaar vrijwel iedere zaterdag niet alleen als coach bij 
JO12-1, maar ook in vriendenteam Olympia zaterdag 1. En zijn ook 
daar als vrijwilliger actief: Maarten als teammanager. Jeffrey als 
trainer/coach. En dan is er nog de gedeelde altijd gezellige derde 
helft met het team … . Vanuit die vriendschap is het trainersduo 
voor JO12-1 voor de zomer ontstaan. 
 
Een nadere kennismaking met deze twee coaches 
 
Voetbalt sinds: 2001 (Jeffrey, sinds 2017 bij Olympia) en 2003 
(Maarten, sinds 2006 bij Olympia) 
Jeugdtrainer sinds: 2014 (Maarten en 2019 (Jeffrey) 
Positie in het veld als voetballer:  Centrale verdediger (Maarten) 
en middenvelder (Jeffrey) 
 
Leukste aan trainer/coach zijn 
Maarten: Het leukste vind ik als je de ontwikkeling van kinderen 
merkt. Wanneer je bijvoorbeeld voor de eerste keer een nieuwe 
omschakeloefening traint, is het meestal nog een beetje zoeken hoe 
ze die moeten invullen. Nadat je deze oefening 3 weken lang 1x per 
week hebt gedaan zie je in de 4e week zo’n groot verschil 
vergeleken met de 1e week. Dan heb ik echt het idee dat de 
kinderen er beter van worden! 
Jeffrey: Het leukste aan het coach zijn vind ik het bijbrengen van 
voetbalkennis aan een nieuwe generatie voetballers. Waarbij je de 
spelers elke week weer stappen ziet maken met de kennis die ze de 
weken er voor hebben opgedaan.  
 
Grootste uitdaging als trainer/coach  
Maarten: Doelen stellen gezamenlijk met het team en deze dan ook 
halen. Zo hadden wij als doel gesteld dat we in de 
voorjaarscompetitie hoofdklasse wilde spelen. Hiervoor moesten we 
eerste eindigen in de 1e klasse. We begonnen moeizaam met een 3-
2 verlies uit bij Woerden, waar we in de beker nog gemakkelijk met 
14-1 van wonnen. Na deze tegenslag heeft het team het goed 
teruggebogen en vervolgens de laatste wedstrijd tegen de nummer 
1 met 2-7 uit gewonnen, waardoor wij de koppositie overnamen en 
kampioen werden. Wanneer dan het doel is behaald is er zoveel 
euforie bij kinderen, ouders en ook bij mij als trainer. Geweldig! 
Jeffrey: Mijn grootste uitdaging als coach was tot nu toe om 



kampioen te worden in de 1e klasse met de JO12-1, zodat we 
daarna de stap kunnen zetten naar de hoofdklasse. Gelukkig is deze 
uitdaging gelukt en zal de nieuwe uitdaging zijn om een mooi 
resultaat in de hoofdklasse neer te zetten na de winterstop. 
 
Leukste aan voetbal 
Maarten: Vroeger vond ik het heel belangrijk om te winnen, nu haal 
ik mijn plezier uit een wedstrijd door met elkaar hard te werken en 
daarna ongeacht het resultaat altijd een gezellige derde helft te 
spelen  
Jeffrey: Ik vind het leukste aan voetbal dat je samen met je 
teamgenoten plezier hebt in het spelletje en uiteindelijk de 
wedstrijd afsluit met een gezellige derde helft! 
  
Mooiste herinnering aan voetbal 
Maarten: Mijn eigen jeugdjaren. Bij Olympia ben ik in alle F en E 
teams kampioen geworden, tijden om nooit meer te vergeten! 
Jeffrey: Mijn mooiste herinneringen aan het voetbal zijn het behalen 
van kampioenschappen in de jeugd en het behalen van de 
bekerfinale.  
 
Wat zou je in het voetbal nog willen bereiken als speler, 
trainer of in een andere functie?  
Maarten: Als trainer wilde ik altijd graag met dit groepje onszelf in 
de hoofdklasse bewijzen. Het is nu het derde jaar dat ik met deze 
groep werk en elke keer zitten we er dicht tegen aan. Nu hebben 
we eindelijk de kans om een mooi resultaat met elkaar neer te 
zetten in de hoofdklasse! 
Jeffrey: Ik zou in de toekomst graag nog een keer kampioen willen 
worden met ons vriendenteam zaterdag 1. En ik wil mij blijven 
ontwikkelen als trainer/ coach en de daarbij behorende papieren 
behalen.  
 
Andere hobby 
Maarten: Ik vind het altijd gezellig met vrienden om mij heen. We 
hebben een heel gezellig seniorenteam waarmee we vaak gezellig 
wat drinken of andere leuke dingen doen zoals Oud & Nieuw samen 
vieren. Verder vind ik het ook leuk om te snowboarden. 
Jeffrey: Naast het actief zijn als voetballer en trainer/ coach bij 
Olympia doe ik ook graag aan motorrijden. Lekker even je hoofd 
leegmaken na een drukke werkweek en zaterdag vol voetbal!  
 
Nieuwjaarswens  
Maarten: Kampioen worden met zaterdag 1! 
Jeffrey: Spoedig herstel van mijn blessure, zodat ik zelf weer kan 
gaan voetballen. Want dat is wat ik het liefste doe!  
	  


