
Maak	kennis	met	Peter	Bik
Mijn	naam	is	Peter	Bik	en	 ik	ben	45	 jaar.	 In	mijn	werk	ben	 ik
manager	 van	 de	 afdeling	 vastgoed,	 voor	 een	 grote
zorgorganisatie	 die	 gespecialiseerd	 is	 in	 epilepsie.	 Sinds	 de
zomer	van	2019	voetbalt	mijn	zoon	Taeke	bij	Olympia.	Het	1e
seizoen	bij	JO8	en	in	het	huidige	seizoen	bij	de	JO9.	Zelf	heb
ik	 ook	 vele	 jaren	 bij	 Olympia	 gevoetbald,	 waardoor	 ons
Olympia	complex	altijd	een	mooie	plek	 is	om	echte	vrienden

en	bekenden	te	zien.	Mede	omdat	ik	zelf	nog	steeds	gek	ben	van	voetbal,	was	het	voor	mij	als
vader	duidelijk	dat	 ik	Taeke	veel	zou	willen	zien	voetballen.	Dus	 toen	Esther	van	Zutphen	mij
vertelde	dat	Olympia	veel	baat	heeft	bij	vrijwillige	hulp	van	ouders,	wilde	ik	graag	het	team	van
mijn	zoon	coachen.	

Vanaf	 dit	 seizoen	 is	 het	mij	 gelukt	 om	het	 team	ook	 te	 trainen	 op	 de	maandagen.	 Zowel	 het
trainen	als	ook	het	coachen	vind	ik	echt	fantastisch,	het	zijn	voor	mij	de	mooiste	dagen	van	de
week.	Het	 is	zo	gaaf	om	de	ontwikkeling	en	het	spelplezier	van	de	jongens	en	meisjes	op	het
veld	te	zien.	Voor	het	volgende	seizoen	ben	ik	gevraagd	of	ik	coördinator	wil	worden	van	JO10
en	 wil	 ik	 ook	 zeker	 blijven	 trainen.	 Als	 het	 in	 te	 passen	 is	 op	 mijn	 werk	 het	 liefst	 beide
trainingsdagen	in	de	week.	

Corona	heeft	voor	ons	allemaal	voor	een	bijzonder	 jaar	gezorgd.	Maar	de	organisatiestructuur
van	Olympia,	de	creativiteit	van	bepaalde	mensen	en	de	ongelofelijke	inzet	van	veel	vrijwilligers
zorgen	 er	 iedere	 week	 voor	 dat	 onze	 kinderen	 doordeweeks	 kunnen	 blijven	 trainen	 en	 op
zaterdag	kunnen	blijven	voetballen.	Uit	mijn	eigen	netwerk	weet	 ik	dat	dit	niet	bij	alle	clubs	zo
goed	geregeld	is.	

Voor	mij	is	Olympia	een	mooie	familie	waar	ik	graag	deel	van	uit	maak	en	ik	zie	dat	Taeke	echte
vriendschappen	opbouwt,	hoe	mooi	is	dat?!	

Foto:	JO9-3	(08/2020)	met	Peter	rechts	op	de	foto

OLYMPIA	QUIZ	1
Een	nieuw	 item	 in	 de	nieuwsbrief:	 de	Olympia	Quiz.	Mail	 de
goede	antwoorden	naar:	 redactie@gcfc-olympia.nl.	Degenen,
die	 alle	 antwoorden	 goed	 hebben,	 krijgen	 een	 eervolle
vermelding	 in	 de	 volgende	 nieuwsbrief	 en	mogen	 een	 vraag
voor	de	volgende	quiz	indienen.	De	goede	antwoorden	kun	je
op	de	website	vinden.	Maar	waar?

Vraag	1:	In	welk	jaar	is	Olympia	opgericht?
a.	1886	(gelijk	met	Arsenal)
b.	1888	(gelijk	met	Sparta)
c.	1900	(gelijk	met	Ajax)

Vraag	2	Waar	staat	de	eerste	'C'	voor	bij	GC&FC	Olympia?
a.	Combinatie
b.	Cricket
c.	Club

Vraag	3	In	welke	tenue-kleuren	speelde	Olympia	tot	1921?
a.	Blauw-wit
b.	Geel-zwart
c.	Rood-zwart

Vraag	4	Welke	prof	voetballers	begonnen	hun	carriere	bij	Olympia?
a.	Ed	de	Goeij	en	Sofieke	Jansen
b.	Mourad	Mghizrat	en	Ton	Thie
c.	Harry	van	der	Laan	en	Mark	Noorlander

Vraag	5	Welke	sporten	kun	je	(ook)	bij	Olympia	beoefenen?
a.	Volleybal	en	atletiek
b.	Jeu	de	boules	en	walking	football
c.	Golf	en	kanovaren

Vraag	6	Tijdens	de	eerste	lock	down	deden	jeugdleden	mee	aan	een	flits	interview	voor
de	website.	Hoeveel	leden	waren	dat?
a.	3
b.	7
c.	9

Met	elkaar	maak	je	er	een	succes
van!
De	 afgelopen	 maanden	 is	 er	 heel	 veel	 voor	 onze	 jeugd
georganiseerd	 ter	 vervanging	 van	 de	 KNVB-competitie.	 Niet
alleen	zijn	er	onderlinge	wedstrijden	gespeeld,	ook	vonden	er
andere	dingen	plaats	zoals	toernooien	en	clinics.	De	redactie
vroeg	 zich	 af:	 wie	 zorgt	 er	 elke	 zaterdag	 voor	 deze
activiteiten?	 Redactielid	 Tessa	 Schwering	 interviewt	 Esther

van	Zutphen,	Manager	Pupillen.
	
Esther,	wie	bedenkt	het	programma	voor	de	zaterdagen?
	
De	 Nieuwjaarsclinic	 en	 het	 Vriendjestoernooi	 waren	 bedacht	 door	 Tom	 Rietberg.	 De	 overige
activiteiten	 bedenken	 we	 als	 Jeugdcommissie,	 en	 leg	 ik	 voor	 bij	 Jan	 Chris	 Kuipers	 (Hoofd
Jeugdopleiding).	Hij	kijkt	of	het	haalbaar	en	leuk	is.	Dan	pakt	hij	de	trainingsvormen	op	met	de
technische	staf	en	werkt	dit	verder	uit.	Als	er	toernooien	zijn,	maakt	Jan	Chris	de	indeling	voor
de	selectieteams.	Voor	de	overige	teams	geef	 ik	een	voorzet	op	basis	van	de	opkomst.	Robin
van	Duin	(technisch	jeugdcoördinator	pupillen)	kijkt	dit	dan	nog	even	na	op	bijzonderheden.

Op	20	maart	was	er	een	meidenclinic	waar	ruim	80	meiden
bij	aanwezig	waren.	Kun	je	daar	wat	meer	over	vertellen?
	
Ik	 zag	 een	 vergelijkbare	 activiteit	 bij	 een	 andere	 vereniging.
Toen	 ben	 ik	 binnen	 Olympia	 onder	 de	 meidentrainers	 gaan
inventariseren	of	 ze	er	 iets	 in	 zagen	en	of	 ze	wilden	helpen.
Vervolgens	hebben	Jan	Chris	en	Robin	de	training	uitgewerkt.
Sponsor	 De	 Reiki	 Spiraal	 zorgde	 voor	 budget	 om	 het

aantrekkelijker	te	maken	om	het	te	promoten	bij	vriendinnen.	Inmiddels	heeft	Aleeza	(speelster
VBS)	als	eerste	een	prijs	gewonnen	omdat	haar	vriendin	lid	wordt!
Alle	 Olympia	 meiden	 wil	 ik	 bedanken,	 want	 zonder	 hun	 komst	 was	 het	 nooit	 een	 succes
geworden.	En	ook	de	trainers	en	trainsters	die	de	hele	ochtend	aanwezig	waren	om	de	training
te	verzorgen	en	de	spelers	van	Vrouwen	1	die	hebben	geholpen.	We	doen	het	met	elkaar	en	dat
maakt	 dit	 soort	 activiteiten	 extra	 leuk	 om	 te	 organiseren.	 Je	 hebt	 elkaar	 nodig	 en	met	 elkaar
maak	je	er	een	succes	van.

Stel,	ik	ben	een	ouder	die	wil	helpen?
	
Binnen	 de	 Jeugdcommissie	 kunnen	 we	 altijd	 vrijwilligers
gebruiken.	 Voor	 volgend	 seizoen	 zoeken	 we	 leeftijds-
coördinatoren,	 ontvangst	 vrijwilligers,	 een	 coördinator
ontvangst	en	een	wedstrijdsecretaris.
Als	 je	 dit	 seizoen	 nog	 iets	 wil	 betekenen,	 ben	 je	 van	 harte
welkom	 als	 ontvangst	 vrijwilliger.	 Neem	 hiervoor	 contact	 op
met	ons	via	e-mail.	(klik	op	foto	voor	JC	websitepagina)

	
Tot	slot,	wat	kunnen	we	de	komende	weken	verwachten?
	
Laten	we	hopen	dat	de	Regio	Cup	snel	van	start	mag	gaan	en	tot	die	tijd	maken	we	er	voor	de
jeugd	gewoon	elke	zaterdag	een	onderling	feestje	van	;-)

Eindelijk	weer	een	wedstrijd!
Na	 ruim	 5	 maanden	 geen	 wedstrijd	 mochten	 de	 heren	 van
Olympia	Zaterdag	2	en	Olympia	Zaterdag	4	eindelijk	zaterdag
27	 maart	 weer	 eens	 de	 wei	 in	 om	 een	 wedstrijd	 te	 spelen.
Helaas	 mocht	 bij	 Zaterdag	 2	 niet	 iedereen	 meedoen
aangezien	er	een	aantal	spelers	27	jaar	en	of	ouder	zijn.

Het	was	 een	 hele	 leuke	wedstrijd	met	 over	 en	weer	 kansen.	 Zaterdag	 4	 kwam	 op	 0-1	maar
Zaterdag	2	boog	deze	stand	voor	rust	nog	om	naar	een	2-1	voorsprong.	Direct	na	rust	werd	het
3-1.	Na	een	minuut	of	20	in	de	2e	helft	zagen	we	bij	veel	spelers	inmiddels	de	tong	op	de	kin
hangen	en	was	duidelijk	dat	er	nog	aan	de	conditie	gewerkt	moet	worden.	De	einduitslag	was	4-
1	maar	uiteraard	wil	zaterdag	4	een	revanche	match.	Speciale	dank	aan	de	uitstekend	fluitende
Jort	Hiemstra	die	het	zonder	assistenten	langs	de	kant	prima	deed.

Al	met	al	na	de	wedstrijd	vele	blije	gezichten	op	wat	pijntjes	na	
	
Met	Rood/Zwarte	groet,	Orbo	Verschuur	namens	Olympia	ZA2	en	ZA4

KNVB	Regiocup
Sinds	 11	 oktober	 2020	 liggen	 vanwege	 corona	 alle	 KNVB
competities	stil.	Zodra	er	weer	competities	mogelijk	zijn	en	er
tenminste	2/3	weken	in	de	B-categorie	of	4/5	weken	in	de	A-
categorie	getraind	is,	organiseert	de	KNVB	een	regiocup	voor
de	competitieteams.	Een	cup	met	4,	6	of	8	 teams.	Het	wordt
een	competitie	 in	de	regio	met	wekelijkse	wedstrijden	t/m	het

weekend	van	26/27	juni	2021.

Uitzondering	 zijn	 de	 jeugdteams	 in	 de	 A-categorie.	 Zij	 spelen	 misschien	 toch	 nog	 de
najaarscompetitie	 uit.	 In	 het	 weekend	 van	 17/18	 april	 wordt	 hier	 door	 de	 KNVB	 uiterlijk	 over
besloten.	

Olympia	team	in	de	O23	B-
categorie?
De	Onder	23	competitie	is	een	nieuwe	leeftijdscategorie	in	de
B-categorie,	 zoals	de	O19	en	O17	die	al	 bestaan.	Zo	kun	 je

langer	met	je	leeftijdsgenoten	blijven	spelen	tegen	teams	die	ook	ongeveer	even	oud	zijn.
	
Op	 dit	 moment	 inventariseert	 Olympia	 bij	 diverse	 teams	 (o.a.	 O19-2,	 O19-3	 en	 Senioren
Zaterdag	4)	de	belangstelling	hiervoor.	Olympia	wil	 kijken	of	er	belangstelling	 is	en	zo	 ja	met
hoeveel	teams	we	dan	hieraan	gaan	deelnemen.	Met	zaken	als	trainingen	en	veldcapaciteit	kan
Olympia	 dan	 ook	 rekening	 houden.	 De	 speeldag	 voor	 de	 KNVB	O23	 competitie	 is	 zaterdag
of	zondag.	Begin	april	wordt	meer	duidelijkheid	verwacht.

Max	de	Bruin,	Manager	Junioren.	

Oly's	Kinderkledingbeurs	
Omdat	ons	clubhuis	verplicht	gesloten	is	wijkt	Oly	dit	keer	voor
de	zomerbeurs	van	mooie	tweedehands	(merk)	kinderkleding
uit	naar	de	Gravin	Beatrixstraat	34	 in	Gouda.	 	Met	dank	aan
Corovum,	lid	business-club	bij	Olympia.	Van	2	t/m	5	april	is	de
kledingbeurs	 geopend.	 Uitsluitend	 op	 afspraak.	 Klik	 op	 het
logo	om	te	reserveren.

4-Skills	Soccer	Academy
Voetbaldagen	Olympia
In	 de	meivakantie	 organiseert	 4-Skills	Soccer	Academy	 voor

spelers	van	6	 t/m	16	 jaar	op	3,	4	en	5	mei	van	10.00	tot	15.00	uur	voetbaldagen	bij	Olympia.
Thema:	 'Ode	aan	de	nummer	9'.	Je	hoeft	geen	 lid	 te	zijn	van	Olympia	om	mee	te	doen	en	 je
kunt	 aangeven	 als	 je	 bij	 een	 vriendje	wilt	 worden	 ingedeeld.	 Kosten:	 1	 dag	 €34,98,	 2	 dagen
€69,98	en	3	dagen	€99,98.	Inclusief	T-shirt	en	drinken/fruit.	Voor	de	lunch	zorg	 je	zelf.	Klik	op
het	logo	voor	een	link	naar	de	website	van	4	Skills	voor	meer	informatie	of	om	je	aan	te	melden.
Heb	je	nog	vragen?	Mail	dan:	voorzitter_jeugd@gcfc-olympia.nl	Uiteraard	onder	voorbehoud	dat
de	corona	maatregelen	het	toelaten.	

O.N.E.C.	toernooi	-	editie	2021
Al	vast	voor	 in	de	agenda:	op	4	september	2021	organiseren
de	Black	Devils,	een	club	die	bestaat	uit	1	veteranenteam,	op
het	 terrein	van	Sv	RAP	in	Amstelveen	het	O.N.E.C.	 toernooi.
Op	 de	 websitepagina	 toernooien	 vind	 je	 informatie	 over	 het
toernooi	voor	de	oudste	clubs	van	Nederland,	waar	Olympia	er
een	van	is.		Foto	van	(met	link	naar)	website	Black	Devils
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GC&FC	Olympia	-	2	april	2021 Bekijk	de	webversie

GC&FC	Olympia	Paas	Nieuwsbrief

In	deze	nieuwsbrief
Het	is	voorjaar,	de	velden	liggen	er	prachtig	bij.	Een	heerlijke	tijd	om	te	voetballen.	En	dat	doet
onze	 jeugd:	2x	 trainen	per	week	en	ook	op	zaterdagen	stromen	de	velden	vol.	Een	 interview
met	Esther	van	Zutphen.

Onze	 jongste	 senioren	 (t/m	26	 jaar)	mogen	sinds	enkele	weken	weer	 'gewoon'	 trainen	en	de
eerste	onderlinge	wedstrijd	is	gespeeld.	Orbo	Verschuur	doet	verslag.
	
Ondertussen	kijken	we	ook	vooruit:

Naar	de	KNVB	Regio	Cup,	die	start	zodra	er	competitie	gespeeld	kan	worden.
Een	oproep	vanuit	het	altijd	gezellige	zondagteam	Olympia	35+-1	om	weer	op	volle	sterkte	te
komen.
Komend	seizoen	leeftijdscoördinator	O10	Peter	Bik	stelt	zich	voor.
Stage-training,	 spelerspaspoorten:	 de	 jeugdvoorzitter	 vertelt	 over	 de	 voorbereidingen	 voor
seizoen	2021/2022.
En	krijgt	Olympia	een	O23	(B	categorie)	team?

Verder	 een	 quiz,	 een	 oproep	 om	 de	 websitepagina	 "teamfoto's"	 te	 helpen	 vullen,	 een
aankondiging	van	drie	voetbaldagen	in	de	meivakantie,	informatie	over	Oly's	kinderkledingbeurs
en	een	vooraankondiging	van	het	ONEC	toernooi	2021.

Veel	lees	plezier	en	fijne	paasdagen!	De	redactie.

TIP:	achter	bijna	iedere	afbeelding	zit	een	link	naar	een	website	voor	meer	informatie.

Olympia	veteranen	zoeken	jou!
Je	 mist	 het…	 Je	 bent	 35+	 en	 als	 je	 bij	 je	 voetballende	 kinderen	 kijkt,	 dan	 verlang	 je	 terug:
slechte	grappen	 in	de	kleedkamer,	anderhalf	uur	 rennen,	passjes	geven,	scoren,	biertje	 toe…
Bij	 studio	 Sport	 voel	 je	 je	 been	 trekken	 bij	 elke	 goede	 bal.	 Fantoompijn.	 Het	 leven	 nam	 zijn
beloop:	opleiding,	werk,	 kinderen.	Sport	 schoot	erbij	 in.	En	als	 je	eerlijk	bent:	 je	wordt	 iets	 te
zwaar	 en	 de	 sportschool?	Dat	 is	 het	 eigenlijk	 toch	 ook	 niet.	 Nee:	 voetballen…	eigenlijk	 is	 er
niets	mooier.	 Het	 blijft	 trekken,	maar	 om	 na	 al	 die	 jaren	weer	 te	 beginnen	moet	 je	 toch	 een
drempel	over.

Als	 je	 jezelf	 hierin	 herkent,	 is	 dit	 jouw	moment.	Het	Olympia	Veteranen	elftal	 (35+)	 zoekt	 5-7
jongere	talenten.	De	huidige	selectie	staat	bol	van	functionele	techniek	en	ervaring,	maar	kent
een	 natuurlijke	 uitstroom	 in	 de	 50+	 categorie	 en	 begint	 het	 af	 te	 leggen	 tegen	 de	 topfitte
veertigers	 in	 hun	 gezellige	 regionale	 KNVB	 competitie.	 Een	 competitie	 waar	 nog	 steeds	 op
acceptabel	 niveau,	 maar	 wat	 vriendelijker,	 11	 tegen	 11	 twee	 keer	 45	 minuten	 op	 de
zondagochtend	wordt	gevoetbald.	Verliezen	went	nooit,	dus	ben	jij	die	noodzakelijke	versterking
en	hebben	jij	en/of	je	buurman/vriend	interesse?

Bel	gerust	met	Gerrit	Jan	 (met	Dennis	Bol	 teammanager),	 tel.	06	12707801,	 train	een	keertje
mee	en	meld	je	aan!

Het	beste	besluit	van	je	leven.

Bericht	vanuit	de	JC:	Jeugd	aan	de	bal
Ondanks	alle	corona-maatregelen	blijft	onze	 jeugd	volop	aan	de	bal!	Veel	dank	voor	de	 inzet
van	onze	technische	staf,	JC	leden,	leiders	en	trainers!
	
Natuurlijk	 missen	 we	 op	 de	 club	 en	 langs	 het	 veld	 de	 ouders	 en	 begeleiders	 als	 meest
enthousiaste	 fans.	 En	 kijken	 we	 er	 allemaal	 naar	 uit	 om	 weer	 eens	 een	 partijtje	 te	 kunnen
spelen	tegen	een	andere	club.	Dat	laat	helaas	nog	even	op	zich	wachten...	
En	ondertussen	blijven	we	ons	inzetten	om	de	jeugd	iedere	week	plezier	te	 laten	beleven	aan
het	leukste	spelletje	wat	er	is.	Als	hiervoor	uw	hulp	nodig	is,	doen	we	zeker	een	beroep	op	u	en
vertrouwen	we	op	uw	medewerking.
	
Hoewel	dit	voetbalseizoen	nog	niet	voorbij	is,	kijken	we	toch	al	weer	vooruit	naar	het	volgende
seizoen.	Bij	 die	 voorbereiding	 past	 dat	we	 tweedejaars	 spelers,	 die	 volgend	 jaar	 de	 overstap
maken	naar	een	andere	leeftijdsgroep,	deze	periode	uitnodigen	voor	een	'stage-training'	bij	die
oudere	groep.	En	we	treffen	de	eerste	voorbereidingen,	onder	leiding	van	Hoofd	Jeugdopleiding
Jan	Chris	Kuipers,	voor	het	maken	van	een	voorlopige	teamindeling	voor	het	nieuwe	seizoen.
Trainers	 en	 teamleiders	 is	 gevraagd	 om	 spelerspaspoorten	 te	 maken	 en	 na	 de	 meivakantie
starten	we,	zoals	gebruikelijk,	met	selectietrainingen.	
	
Ook	 in	 het	 nieuwe	 seizoen	 zijn	 voor	 de	 organisatie	 rond	 het	 jeugdvoetbal	weer	 veel	mensen
nodig.	Kijk	eens	wat	u	als	(nieuwe)	vrijwilligerstaak	kunt	doen	op	het	vacature	overzicht	op	onze
website.		Voor	vrijwilligerstaken	bij	de	jeugd	kun	je	voor	meer	informatie	terecht	bij	leden	van	de
Jeugdcommissie	 of	 mail	 de	 jeugdvoorzitter.	 Vele	 handen	 maken	 licht	 werk	 en	 er	 is	 voor
iedereen	wel	iets	te	doen	dat	bij	je	past.		

Voor	nu	hele	fijne	Paasdagen	en	graag	tot	ziens	op	de	club.
	
De	Jeugdcommissie	/		Marie-Christine	Reusken,	jeugdvoorzitter

Herinnert	u	zich	deze	nog?
We	zijn	op	de	website	een	nieuwe	rubriek	gestart	met	teamfoto's.	De	oudste	teamfoto	is	nu	van
oud	 Olympiaan	 en	 prof	 voetballer	 Herman	 den	 Haag	 uit	 1956.	 De	 nieuwste	 van	 JO11-1,
winterkampioen	in	2020.	Heb	jij	nog	een	leuke	teamfoto	thuis	met	namen	van	de	spelers	of	weet
je	 iets	 te	 vertellen	 over	 een	 foto	 die	 er	 al	 op	 staat?	 Stuur	 dit	 aan:	 redactie@gcfc-olympia.nl.
Bedankt	al	vast!	Op	de	foto	hier	boven	staat	B1	seizoen	1972/73	uit	het	album	van	Olympiaan,
nu	actief	bij	de	Old	Stars	1886	Rob	van	der	Vijgh.	

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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