
In	 de	 bus	 naar	 Spakenburg	 kregen	 de	 spelers	 van	 JO19-1
bovenstaand	 filmpje	 van	 Olympia	 1	 te	 zien.	 Een
aanmoediging	om	een	topprestatie	te	 leveren:	 in	een	jaar	tijd
eerst	 promoveren	 naar	 de	 4e	 divisie	 en	 vervolgens	 als
winterkampioen	 naar	 de	 3e	 divisie.	 Het	 is	 ze	 gelukt	 na	 een
spannende	 wedstrijd	 tegen	 een	 sterke	 tegenstander.	 De
punten	 waren	 niet	 meer	 nodig	 omdat	 de	 directe	 concurrent
verloor.	 Maar	 als	 een	 echte	 kampioen	 gingen	 ze	 ook	 deze

wedstrijd	 voor	het	maximaal	haalbare	onder	 leiding	van	hoofdcoach	Jeroen	van	Lookeren	en
Raymond	van	Zijl.	Klik	op	de	selectiefoto	O19	voor	een	filmpje	van	de	kampioen.

Coach	 Yoran	 Westmaas:	 "De	 JO13-2	 is	 in	 de	 eerste	 fase
kampioen	in	de	2e	klasse	geworden.	Het	is	een	leuk	team	wat
voor	een	groot	gedeelte	bestaat	uit	spelers		die	vorig	seizoen
in	 de	 JO12-2	 speelden,	 aangevuld	 met	 wat	 kanjers	 uit	 de
JO12-3	 en	 ook	 nog	 wat	 spelers	 die	 van	 andere	 clubs	 zijn
ingestroomd.	 Vanaf	 de	 eerste	 wedstrijden	 wordt	 er	 goed
samengespeeld	 en	 is	 er	 een	 prima	 sfeer	 in	 het	 team.	 Wat
resulteerde	 dat	 we	 ongeslagen	 bovenaan	 eindigden	 in	 de

groep.	Ook	in	de	tweede	fase	doen	we	het	weer	erg	goed	en	zijn	we	nog	meer	aan	het	groeien
op	voetbal	gebied.		Kortom	een	leuke	groep	Olympianen."

Coach	 Marco	 Krösing:	 "Na	 vorig	 seizoen	 met	 MO15-1	 in	 de
voorjaarscompetitie	 gedeeld	 1e	 te	 zijn	 geworden	 in	 de	 2e
klasse,	zijn	we	aan	het	begin	van	dit	seizoen	1e	klasse	gaan
spelen.
De	1e	fase	was	een	leuke	indeling	met	veel	teams	uit	de	regio
en	die	hebben	de	meiden	allemaal	gewonnen.	
De	 opkomst	 is	 zowel	 tijdens	 trainingen	 en	 wedstrijden	 erg
hoog,	 dus	 een	 groot	 compliment	 naar	 de	 meiden	 die	 veel
voetbalplezier	erg	goed	weten	te	combineren	met	een	goede

teamspirit!
Het	was	even	afwachten	of	we	in	de	2e	fase	weer	1e	klasse	zouden	gaan	spelen,	en	tot	onze
verrassing	 zijn	 we	 in	 deze	 nieuwe	 fase	 in	 de	 hoofdklasse	 ingedeeld.	 Erg	 leuk	 natuurlijk	 en
tegelijk	een	goede	uitdaging	om	te	kijken	hoe	we	tegen	die	teams	voor	de	dag	komen!

NIEUWE	LEDEN	VOOR	HET	BESTUUR
LEES	HIER	VERDER.
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Fijne	feestdagen	allemaal!

7	WINTERKAMPIOENEN	BIJ	OLYMPIA
Voetbal	gaat	om	plezier.	Dat	is	niet	gelijk	aan	winnen.	Maar	als	je	kampioen	wordt,	zeker	als	de
weg	ernaar	 toe	niet	makkelijk	was,	 is	het	 iets	wat	 je	nooit	meer	vergeet.	De	ontlading	met	 je
teamgenoten	 en	 je	 coaches.	 De	 plons	 samen	 in	 de	 (ijskoude)	 Breevaart.	 De	 huldiging	 rond
Olympia's	 verjaardag	 op	 1	 juni.	 Vroeger,	 nog	 niet	 zo	 heel	 lang	 geleden,	 was	 de	 kans	 om
kampioen	te	worden	heel	klein	doordat	een	competitie	een	heel	seizoen	door	liep.	Zoals	nu	nog
bij	de	herenteams.	Door	de	fasenstructuur	bij	de	jeugd,	O23		en	vrijdagcompetitie	zijn	er	meer
kansen	en	kom	je,	als	het	goed	is,	ook	steeds	meer	in	een	poule	te	spelen	met	teams	van	een
gelijk	niveau.	Maar	het	blijft	bijzonder.	Hieronder	onze	winterkampioenen.	Gefeliciteerd!

Verder	 in	 deze	 nieuwsbrief:	 LED-Toernooi,	 O23-coördinator	 Sami	 Kalai,	 MO20,	 O10	 WK
toernooi,	 Sponsoractie	 oliebollen,	 twee	 extra	 O8	 teams,	 VoetbalFIT,	 2	 1e	 fase	 kampioenen,
ALV/energie/bestuur,	gediplomeerd	pupillentrainer,	geen	gemekker	en	de	agenda.

GEFELICITEERD	JO11-4!
In	de	1e	 fase	 lieten	ze	hun	gezicht	al	zien	en	werden	ze	2e.	 In	de	2e	 fase	doorgezet	en	zijn
onze	jongens	winterkampioen	geworden.	Wij,	coaches	/	spelbegeleiders	Abdessamad	en	ik	zijn
heel	trots	op	ze.	Een	echte	teamprestatie	met	de	minste	goals	tegen	van	alle	concurrenten!
Allemaal	 hebben	 ze	 hard	 gewerkt	 en	 voor	 elkaar	 geknokt.	 Toch	 noemen	 we	 2	 namen	 in	 het
bijzonder.	 Imran	 is	 onze	 rots	 in	 de	 verdediging	 waar	 bijna	 niemand	 langs	 komt	 en	 Dia	 is
regelmatig	bij	ons	ingevallen	als	we	een	speler	tekort	kwamen.
Applaus	voor	deze	11	kanjers!

Coach	Jan	Oosterbeek

JO17-3:	GEFELICITEERD!
JO17-3	 hield	 het	 tot	 op	 het	 laatste	 moment	 spannend.	 Bij	 de	 voorlaatste	 competitiewedstrijd
ontving	 onze	 reporter	 van	 verslaggever	 ter	 plaatse	 Kees	 Evengroen	 foto's	 van	 een	 goede
warming	up	op	een	nevelig	veld.	Bij	winst	zou	het	 team	kampioen	worden.	Het	mocht	niet	zo
zijn.	De	week	er	op	nog	een	herkansing	voor	het	team	o.l.v.	Erik	Evengroen.	Uit	bij	Oudewater
werden	3	punten	gepakt:	kampioen!!!
	

JO14-2	GEFELICITEERD!
JO14-2	is	maar	liefst	twee	keer	achter	elkaar	op	de	1e	plek	geeindigd!	Super	team	en	coaches
Michiel	Noordermeer	en	Dennis	Bol!

JO19-1	GEFELICITEERD!

JO15-2	GEFELICITEERD!
Ook	JO15-2	is	twee	keer	achter	elkaar	op	de	eerste	plek	geeindigd	in	de	poule.	Op	afstand	van
de	nummer	2.	Een	bijzondere	prestatie!

JO17-2	GEFELICITEERD!
Nadat	ze	17	december	hun	laatste	wedstrijd	hadden	gespeeld,	was	het	wachten	op	de	uitslagen
in	de	poule.	Een	nek	aan	nek	race	met	3	teams	om	plek	1.	JO17-2	eindigde	op	die	eerste	plek.
Gefeliciteerd	team	en	coach	Marco	van	Hazendonk!

VR18+-1	GEFELICITEERD!
De	 dames	 van	 het	 7x7	 vrijdagavond	 competitieteam	 18+	 zijn	 kampioen	 van	 de
najaarscompetitie!	Het	team	bestaat	uit	een	groep	enthousiaste	dames	die	graag	af	en	toe	een
wedstrijdje	 speelt.	 Op	 een	 aantal	 vrijdagavonden	 gingen	 zij	 de	 strijd	 aan	 tegen	 dames	 uit	 de
regio.	 Waar	 het	 er	 in	 het	 veld	 fanatiek	 aan	 toe	 gaat,	 draait	 het	 daarbuiten	 vooral	 om	 de
gezelligheid;	een	drankje	 in	de	kantine,	een	dansje	en	zelfs	een	bingo.	Na	de	winterstop	gaat
het	 team	 door	 om	 de	 titel	 te	 verdedigen.	 Wil	 jij	 ook	 mee	 doen?	 Het	 team	 zoekt	 nog	 een
keepster!

De	 dames	 trainen	 op	 donderdag	 (VoetbalFIT)	 en/of	 vrijdag	 (recreatief).	 De	 KNVB
voorjaarscompetitie	7x7	herstart	weer	op	10	maart	2023.

Foto:	tijdens	het	thuistoernooi	dit	najaar	met	onze	Olympiavrouwen	links.

O23-COÖRDINATOR	SAMI	KALAI
Sami	 Kalai	 was	 vorig	 seizoen	 teammanager	 bij	 de	 toen	 O23-1	 (nu	 O23-2).	 Dit	 seizoen	 is	 hij
Wilma	 Neefjes	 opgevolgd	 als	 O23-coördinator.	 Sami:	 "Ik	 ben	 4	 jaar	 geleden	 lid	 geworden	 bij
deze	 mooie	 club,	 waarbij	 een	 gezellige	 sfeer	 op	 nummer	 1	 staat.	 Hierdoor	 wilde	 ik	 023-
categorie	graag	helpen,	om	alle	teams	zo’n	goed	mogelijk	seizoen	te	laten	draaien	en	de	goede
sfeer	ook	dit	seizoen	door	te	zetten."	

Foto:	 teamleiders	 Rick	 en	 Jeffrey	 (za2),	 David	 en	 Henk	 (023-2),	 Orbo	 (O23-3),	 Sami,	 Jaap
(O23-5)	en	Govert	(O23-4)	tijdens	een	leidersavond		afgelopen	week	voor	O23/heza.	Za3	was
verhinderd.

LED	TOERNOOI
Op	dinsdag	27	december	gaan	we	een	zeer	bijzonder	mix	toernooi	spelen	met	de	pupillen	van
Olympia.	De	belijning	van	de	velden	is	afgebakend	met	LED	verlichting	en	ook	de	hesjes	en
wedstrijdbal	zijn	verlicht.	

Inmiddels	hebben	ruim	100	pupillen	zich	aangemeld.	Het	beloofd	dus	een	groot	spektakel	en
feest	te	worden.	Ook	hebben	we	gedacht	aan	de	toeschouwers.	De	kantine	is	open	en	dus	je
kan	(op	eigen	kosten)	een	lekker	(warm)	drankje	of	eten	bestellen.	Nodig	dus	vooral	familie	en
vrienden	uit	om	te	komen	kijken!

Het	(globale)	speelschema	is	als	volgt:
16:45	-	17:30	uur	Voetbalschool/O8
17:30	-	18:15	uur	O8/O9
18:15	-	19:00	uur	O10
19:00	-	19:45	uur	O11/O12
19:45	-	20:30	uur	O11/O12	selectie
De	tijden	en	verdeling	leeftijdsgroepen	zijn	onder	voorbehoud

O10	WK	TOERNOOI	IN	DE	ZAAL
Zaterdag	17	december	had	de	O10	een	eigen	WK	toernooi	in	de	Mammoet.

Einduitslag:
1)	Marokko
2)	Nederland
3)	Argentinie
4)	Portugal
5)	Kroatie
6)	Frankrijk

Bovenal	een	super	leuke	gezellig	ochtend	met	veel	spelplezier!

Esther	van	Zutphen,	manager	pupillen

Coach	 Menno	 Borst	 van	 MO20:	 "Wij	 wensen	 ons	 voor	 komend	 seizoen	 2023/24	 een	 3-tal
nieuwe	speelsters	en	een	nieuwe	keepster.	En	voor	ons	en	alle	andere	mensen	een	heel	Vrolijk
Kerstfeest	en	een	Gelukkig	en	Gezond	2023!"

Koop	je	je	oliebol	bij	Oliebollenkraam	Nieuwe	Gouwe	op	naam	van	Olympia?	Dan	gaat	20%	van
het	aankoopbedrag	naar	onze	club.	Eet	smakelijk!

TWEE	EXTRA	O8-TEAMS	NA	DE	WINTERSTOP
Na	de	winterstop,	vanaf	fase	3,	hebben	we	er	twee	nieuwe	teams	bij	in	de	Onder	de	8	(O8).	16
kinderen	hebben	de	afgelopen	maanden	meegetraind	in	de	Voetbalschool	en	deelgenomen	aan
de	Groene	Hart	competitie.	De	spelers	van	Olympia	JO8-3	horen	in	deze	leeftijdsgroep	en	zijn
er	klaar	voor	om	6	tegen	6	te	voetballen.

Olympia	JO8-4	is	een	opleidingsteam.	Deze	jonge	talentvolle	spelers	voetballen	als	geruime	tijd
in	 de	 Voetbalschool	 en	 we	 merken	 dat	 de	 uitdaging	 er	 voor	 hun	 een	 beetje	 af	 is.	 Gelukkig
kunnen	we	ze	vervroegd	doorplaatsen	naar	de	O8	en	ze	voorbereiden	op	volgend	seizoen.

Esther	van	Zutphen,	manager	pupillen

Foto:	Aantal	van	deze	kinderen	speelde	tijdens	de	Pietentraining	tegen	elkaar.	Klik	voor	fimpje
op	de	foto.

TERUGBLIK	KAMPIOENEN	1E	FASE

ALGEMENE	LEDENVERGADERING
Op	 12	 december	 was	 iedereen	 van	 harte	 welkom	 op	 de	 Algemene	 Ledenvergadering.	 We
kunnen	ontzettend	trots	zijn	op	ons	bestuur,	dat	Olympia	goed	door	de	moeilijke	corona	periode
heeft	 geloodsd.	 Met	 hulp	 van	 heel	 veel	 andere	 vrijwilligers.	 De	 club	 staat	 nu	 weer	 voor	 een
nieuwe	 ongewone	 uitdaging	 vanwege	 de	 energiekosten.	 Ondanks	 dat	 we	 een	 duurzaam
clubhuis	hebben	met	eigen	zonnepanelen	 is	de	rekening	 torenhoog.	We	zijn	dan	ook	heel	blij
met	de	steun	vanuit	de	gemeente,	voor	 in	eerste	 instantie	een	aantal	maanden,	om	een	deel
van	de	meerkosten	te	dekken.	Een	grote	energieslurper	zijn	de	lichtmasten.	We	verwachten	in
januari	 2023	 goed	 nieuws	 dat	 we	 ook	 op	 het	 tweede	 veld	 en	 trainingsveld	 LED	 verlichting
krijgen	om	hiermee	het	energieverbruik	te	verlagen.	Ook	de	kleedkamers		worden	voorzien	van
LED	verlichting.	Kleedkamers	en	velden	huren	we	van	de	gemeente	Gouda.

Belangrijkste	onderwerp	van	de	avond	was	de	werving	van		nieuwe	bestuursleden.	Olympianen,
die	na	een	 inwerkperiode	het	stokje	willen	overnemen	van	huidige	bestuursleden.	Heb	 je	zelf
mogelijk	 interesse	of	heb	je	ideeen	over	hoe	we	enthousiaste	nieuwe	toppers	kunnen	vinden?
Neem	contact	op	met	de	voorzitter	of	de	secretaris	van	het	bestuur.	

Foto	 v.l.n.r.	 het	 bestuur:	 Fred	 Reynaers,	 Jaap	 Visser,	 Edo	 Neefjes,	 Gaby	 Dols,	 Michel
Heuvelman	en	Max	de	Bruin.

GEDIPLOMEERD	PUPILLEN	TRAINER!
Hartelijk	gefeliciteerd	allemaal!

Goede	voornemens?
Houd	 je	 mond	 dicht,	 accepteer	 beslissingen,	 supporter	 sportief	 en	 ga	 lekker	 (genieten	 van)
voetballen	 en	 alles	 er	 omheen!	 Wissel	 direct	 als	 iemand	 zich	 niet	 weet	 te	 gedragen.	 Of	 leidt
iemand	af	/	spreek	iemand	aan	als	hij/zij	negatief	supportert.	Het	gaat	meestal	goed,	maar	kan
nog	beter.	Op	naar	een	mooie	sportieve	start	van	de	tweede	seizoenshelft.	

De	agenda
18	december	sluiting	kleedkamers	voor	grote	schoonmaak
23	december	kerstklaverjassen	start	19.30	uur
27	december		LED-toernooi	jeugd
2	januari		kleedkamers	weer	open
7	januari		nieuwjaarsreceptie	16.00	uur	in	de	kantine
21	januari	start	fase	3	pupillen
21	januari	Monnickendam	1	-	Olympia	1	om	14.30	uur
28	januari	prijsuitreiking	GCA	
1	februari	einde	winterstop	jeu	de	boules
3	februari	einde	winterstop	walking	football
6	februari	start	cursus	KNVB	junioren	trainer	
	

Heb	jij	nieuwtjes	voor	de	nieuwsbrief,	de	website,	FaceBook	of	Instagram?	Mail	het	dan	graag
naar	redactie@gcfc-olympia.nl.	Eerder	verschenen	nieuwsbrieven	vind	je	op	onze	website.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	redactie@gcfc-olympia.nl	toe

aan	uw	adresboek.
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