
Van	het	bestuur

De	 jeugdtrainingen	 zijn	 afgelopen	 week	 gestopt	 en	 na	 een

korte	zomerstop	gaat	de	seniorenselectie	 	 vanaf	9	augustus

weer	trainen	en	dan	onder	leiding	van	de	nieuwe	hoofdtrainer

Ramon	 Hageraats.	 Mooi	 om	 te	 zien	 dat	 er	 weer	 vijf

jeugdspelers	 zijn	 doorgestroomd	 naar	 de	 selectie	 en	 ook	

welkom	aan	enkele	andere	nieuwe	spelers.

Het	 clubhuis	 van	 Olympia	 gaat	 op	 9	 augustus,	 na	 bijna	 vijf

maanden	sluiting,	eindelijk	weer	open	en	er	mogen	dan	ook

weer	 ouders/toeschouwers	 op	 ons	 mooie	 sportcomplex

komen.	Wel	blijven	we	natuurlijk	alert	op	de	1.5	meter	afstand

en	andere	corona	maatregelen,	maar	langzaam	aan	gaan	we

hopelijk	 weer	 terug	 naar	 een	 meer	 normale	 situatie.	 Onze

club	 Olympia	 is	 de	 verplichte	 corona	 stop	 tot	 dusverre

financieel	 redelijk	 doorgekomen	 mede	 dankzij

steunmaatregelen	 van	 de	 overheid	 en	 kostenbesparingen,

maar	we	moeten	alert	blijven	en	in	het	nieuwe	seizoen	moet

dan	wel	weer	‘normaal’	gedraaid	kunnen	worden.

Hierbij	 een	 dringende	 oproep	 aan	 iedereen	 om	mee	 te	 denken	 hoe	we	 een	 aantal	 kritische

vrijwilligersvacatures	 voor	 het	 nieuwe	 seizoen	 kunnen	 invullen.	Of	 liever	 nog,	 	meld	 je	 direct

aan	voor	(informatie	over)	deze	functies,	dan	zijn	we	ook	met	onze	organisatie	weer	klaar	voor

het	nieuwe	seizoen!

	

Wedstrijdsecretaris	 jeugd	 (kan	 ook	 in	 duo-functie):	 spilfunctie	 binnen	 de	 club	 voor	 het

plannen	 van	 de	 wedstrijden	 en	 verwerken	 en	 communiceren	 van	 wijzigingen	 in

wedstrijdprogramma	 (in	Sportlink).	Geen	 voetbalervaring	 of	 -kennis	 nodig.	Wel	 flexibiliteit,

actiegerichtheid	en	handig	zijn	met	de	computer.	Kost	enkele	uren	per	week.	

Coördinator	ontvangst	 	(kan	ook	in	duo-functie).	De	ontvangst	 is	het	visitekaartje	van	de

vereniging.	Als	coördinator	maak	 je	het	schema	voor	de	bezetting	met	gastheren/vrouwen

op	 de	 zaterdag	 en	 werk	 je	 nieuwe	mensen	 in.	 Dus	meld	 je	 aan	 als	 je:	 handig	 bent	met

Excel,	mail	en	WhatsApp,	communicatief	vaardig	bent	en	houdt	van	organiseren.

Meer	 informatie	 over	 deze	 (en	 andere	 vacatures)	 kun	 je	 vinden	 op:	 http://www.gcfc-

olympia.nl/Vrijwilligers.	 Voor	 deze	 urgente	 vacatures	 kun	 je	 ook	 bellen	met	 Orbo	 Verschuur,

bestuurslid	vrijwilligers:	06	83645632.

Door	corona	hebben	we	het	seizoen	niet	op	een	leuke	manier	kunnen	afsluiten.	Via	deze	weg

daarom	een	heel	groot	applaus	voor	 iedereen,	die	zich	heeft	 ingezet	voor	onze	club.	Samen

maken	we	Olympia!			

We	 wensen	 alle	 (ouders	 van)	 leden,	 donateurs,	 sponsors,	 adverteerders	 en	 vrienden	 van

Olympia	 een	 hele	 fijne	 zomervakantie	 en	 we	 hopen	 iedereen	 daarna	 in	 goede	 gezondheid

vanaf	9	augustus	weer	terug	te	zien	aan	de	Bodegraafsestraatweg!

Namens	het	bestuur,	Edo	Neefjes,	voorzitter

Afsluiting	seizoen	met	JO10-3	
Door	teamouder	Tessa	Schwering

Dit	 is	 één	 van	 de	 eerste	 foto’s	 gemaakt	 van	 de	 JO10-3

afgelopen	jaar.	Het	was	een	nieuwe	samenstelling,	een	nieuw

team.	Misschien	dat	ze	daarom	nog	wat	onwennig	op	de	foto

staan.	 Een	 beetje	 uit	 elkaar,	 zich	 niet	 goed	 een	 houding

wetend	te	geven.	Ze	leken	te	denken:	moeten	we	juichen,	of

lachen?	 Zitten	 of	 staan?	 En	 waar	 laat	 ik	 mijn	 armen?

Sommigen	hadden	net	een	groter	tenue	gekocht,	en	anderen

hadden	de	juiste	sokken	nog	niet	kunnen	vinden.

Toch	 is	het	vanaf	het	begin	een	hecht	 team	geweest.	Ze	hadden	plezier	én	motivatie.	Na	de

eerste	reeks	wedstrijden,	was	promotie	naar	de	2e	klasse	op	een	haar	na	gemist.	Maar	toen	de

winterstop	 aanbrak,	 was	 het	 wél	 zover.	 Dit	 zorgde	 voor	 meer	 uitdaging	 en	 spannendere

wedstrijden.	Voor	de	ouders	was	het	hoogtepunt	toch	wel	de	wedstrijd	tegen	Floreant,	waarbij

Olympia	 na	 een	 grote	 achterstand	 toch	 terugkwam	 na	 een	 gelijkspel.	 Een	 wedstrijd	 waarin

Thomas	met	een	soort	karatetrap	de	bal	uit	het	doel	wist	te	houden,	en	Dean	heel	goed	bleek

te	kunnen	keepen.

Toen	 werd	 het	 seizoen	 helaas	 abrupt	 afgebroken	 door	 Corona.	 Heel	 erg	 jammer	 voor	 de

trainingen	 en	 de	 wedstrijden,	maar	 ook	 voor	 het	 pupillenkamp.	 Een	 echt	 afscheid	 is	 er	 niet

geweest.	Gelukkig	konden	in	de	laatste	weken	de	trainingen	nog	wel	hervat	worden	en	zijn	er

ook	 nog	 onderlinge	 oefenwedstrijden	 gespeeld.	 Toch	 een	moment	 om	nog	 iedereen	 even	 te

zien	 en	 samen	 te	 voetballen.	 De	 JO10-3	 wil	 hierbij	 Yoran,	 Rémon	 en	 ook	 Kelly	 heel	 erg

bedanken	voor	het	afgelopen	seizoen.	Fijne	vakantie	allemaal	en	tot	snel!

Voetbaltraining	/	work	out	VR	30+
Door	initiaitiefneemster	Eva	van	Groningen

Ik	ben	altijd	fan	van	(vrouwen)	voetbal	geweest,	van	jongs	af

aan	trainde	ik	al	met	mijn	broers	mee	bij	de	pupillen.	Dus	toen

in	2012	het	Olympia	vrouwenteam	werd	opgericht	was	ik	daar

uiteraard	 bij.	 Ik	 ben	 recentelijk	 weer	 terugverhuisd	 naar

Gouda	en	ook	nu	begon	het	weer	 te	kriebelen.	Na	een	paar

keer	 meetrainen	 met	 Vrouwen	 1	 kwam	 ik	 al	 snel	 tot	 de

conclusie	 dat	 met	 een	 dochter	 van	 bijna	 2	 en	 een	 fulltime

job	en	bovendien	een	wat	mindere	 conditie	 dan	 vroeger,	 2x

trainen	en	een	wedstrijd	niet	 in	mijn	 leven	past.	Daarom	het

initiatief,	1x	in	de	week	een	voetbal	training/work	out	voor	30+

vrouwen	 gaan	 organiseren,	 waarbij	 we	 aandacht	 besteden

aan	skills	en	conditie.	Lekker	bewegen	en	fitter	worden	of	 fit

blijven	 in	 combinatie	 met	 voetballen.	 En	 daarna	 natuurlijk

alsnog	een	drankje	aan	de	bar.

Komend	seizoen	3	za	heren	teams!
Afgelopen	seizoen	startte	voor	het	eerst	een	vriendenteam	in

de	 O19-jeugd	 als	 JO19-4.	 Zij	 gaan	 door	 naar	 de	 zaterdag

heren.	Daarmee	krijgen	we	daar	drie	seniorenteams:

Olympia	 2	 (adm.)	 leiders	 /	 trainers	 Jeffrey	 Kop,	 Edo

Neefjes	en	Maarten	van	Dongen

Olympia	3	(adm.)	leiders	/	trainers	Jos	Bikker	en	Ernst	Jan

Wiegel

Olympia	 4	 (adm.)	 leiders	 /	 trainers	 Ron	 Nutbey,	 Orbo

Verschuur	en	Tijs	Manche

Ja,	 je	 ziet	 het	 goed:	 er	 bestaat	 geen	 Olympia	 1	 (za)	 meer.	 De	 KNVB	 gaat	 alleen	 aan

standaardteams	het	nummer	1	toekennen.	Daar	lopen	we	op	vooruit.	(foto	JO19-4	seizoen	20/21)

Afscheid	van	leider	Hassan	JO12-3
Coronaproof	heeft	JO12-3	hun	seizoen	afgesloten	bij	de

laatste	trainingswedstrijd.	Tevens	het	afscheid	van	twee

spelers	en	leider	/	trainer	Hassan	Boutahir.	Hassan	speelde

zelf	in	de	jeugd	van	Olympia	en	kwam	terug	toen	zijn	oudste

zoon	begon	met	voetballen.	Met	input	van	ouders	via

ingezonden	artikelen	is	Hassan	op	29	juni

geinterviewd:	Interview	met	Hassan	JO12-3	juni	2020.pdf

Optimale	ontwikkelingskansen	voor	alle
spelers	-	O8	&	O9	jeugd
Komend	 seizoen	 trainen	 niet	 alleen	 alle	 teams	 van	 de	 O8

jeugd	 op	 hetzelfde	 tijdstip	 en	 met	 elkaar	 op	 hetzelfde	 veld,

maar	ook	alle	 teams	van	O9	 jeugd	 trainen	 tegelijk.	Allemaal

met	 dezelfde	 oefenstof.	 	 De	 teams	 zullen	 soms	 worden

gemixt	 bij	 de	 training,	 bijvoorbeeld	 op	 geboortemaand	 of	 op

lengte.	Doel:	optimalere	ontwikkelingskansen	bieden.	De	pilot

dit	jaar	bij	O8	is	goed	bevallen	en	wordt	verbreed.

Uit	onderzoek	door	de	KNVB	 is	gebleken	dat	door	al	bij	de	 jongste	 jeugd	sterk	 te	selecteren

met	 verschillen	 in	 begeleiding,	 je	 onvoldoende	 aansluit	 op	 de	 ontwikkeling	 van	 individuele

kinderen	 en	 je	 het	 risico	 loopt	 spelers	 niet	 tot	 bloei	 te	 laten	 komen.	 Dit	 is	 ook	 een	 van	 de

redenen	 waarom	 er	 bij	 Olympia	 al	 jaren	 een	 HJO	 en	 technisch	 coördinatoren	 zijn.	 Zij

ondersteunen	trainers	om	goede	kwaliteit	van	trainingen	te	borgen.	Daarbij	traint	ieder	team	2

keer	per	week.	

Terug	naar	onze	jongste	jeugd.	Het	ene	kind	komt	al	binnen	als	al	een	vaardig	voetballertje;	bij

het	 andere	 kind	 wordt	 dat	 talent	 pas	 wat	 later	 zichtbaar.	 Motorische,	 fysieke	 en	 mentale

ontwikkeling	 zijn	 bij	 iedereen	 anders.	 En	 persoonlijke	 omstandigheden,	 zoals	 ook	 goede

technische	begeleiding,	zijn	van	invloed	op	hoe	een	kind	zich	als	voetballertje	kan	ontwikkelen.	

Spelers	 in	 de	O8	en	O9	 zijn	wel	 op	 sterkte	 ingedeeld	 in	 de	 teams	en	 spelen	 in	 een	daarop

aansluitend	 niveau	 in	 de	 competitie.	Maar	met	 twee	 op	 papier	 gelijkwaardige	 teams,	 a	 en	 b

bijvoorbeeld,	die	in	dezelfde	klasse	gaan	spelen.	De	KNVB	competitie	in	deze	leeftijdscategorie

bestaat	uit	4	periodes.	Vanuit	de	 jeugdopleiding	worden	parallel	aan	de	start	van	een	nieuwe

competitieperiode,	 mogelijk	 wijzigingen	 in	 de	 groepen	 aangebracht.	 Bijvoorbeeld	 omdat	 een

kind	het	niet	naar	zijn	zin	heeft.	Of	omdat	een	kind	het	heel	goed	doet	of	het	juist	moeilijk	heeft

met	het	niveau	 in	een	groep.	Uiteindelijk	gaat	het	er	om	dat	alle	kinderen	plezier	hebben	en

zich	optimaal	kunnen	ontwikkelen.	Als	er	sprake	is	van	aanpassingen,	wordt	dit	uiteraard	eerst

met	de	ouders	eerst	besproken.	

De	gepubliceerde	teamindeling	met	a,	b,	c,	etc.	is	bedoeld	om	deze	nieuwe	wijze	van	werken

uit	 te	 beelden.	 In	 de	 KNVB	 competitie	 wordt	 echter	 nog	 alleen	met	 een	 numerieke	 indeling

gewerkt,	waarbij	a	1	wordt,	b	2	etcetera.	(foto	van	proeftraining	O9	mei	2020)

Informatie	avond	O8	teams	en	nieuwe
ouders	O9	en	O10	jeugd
Een	goede	opkomst	 tijdens	de	 informatie-avond	op	3	 juli	 j.l.

voor	ouders	van	de	O8	 teams,	die	voor	het	eerst	competitie

gaan	 spelen	 en	 nieuwe	 ouders	 in	 de	O9	 en	O10.	 Vanwege

corona,	 buiten	 op	 de	 tribune	 met	 2	 stoelen	 afstand	 tussen

deelnemers	uit	niet	hetzelfde	huishouden.	Nieuwsgierig	naar

de	 presentatie?	 Zie:	 Informatie	 avond	 03072020	 -	 2

reduced.pptx

Hé,	wat	doe	jij,	doet	jouw	team	om	er
een	sportief	seizoen	van	te	maken?
Wie	wil	er	nu	geen	sportief	seizoen;	maar	hoe	doe	je	dat?

Een	van	de	hulpmiddelen,	die	we	bij	Olympia	in	2013	hebben

ontwikkeld,	is	een	programma	rond	afspraken	maken.

Investeer	bij	de	start	van	het	seizoen	een	half	uur	in	een

gesprek	met	je	team,	daar	kun	je	het	hele	seizoen	plezier	van

hebben.	Ook	goed	voor	de	prestaties!	Na	eerst	een

kennismakingsrondje,	maak	je	afspraken	over	praktische

zaken	(hoe	laat	verzamelen	we,	wie	vlagt	er,	hoe	meld	je	je	af	als	je	een	keer	verhinderd	bent,

etc.)	en	brainstorm	je	met	elkaar	over	hoe	je	met	elkaar	om	wilt	gaan.	Voetbal	je	al	langer,	dan

heb	je	goede	ervaringen,	maar	ongetwijfeld	ook	ervaringen	hoe	je	het	liever	niet	wilt.	Hoe	houd

je	die	goede	punten	vast	en	verbeter	je	de	andere	zaken?	Zet	de	afspraken	in	je

teamappgroep.	En	loopt	het	toch	even	niet	lekker?	Dan	kun	je	op	de	afspraken	teruggrijpen.	Op

de	website	staan	tips	met	spelvormen	en	voorbeeld	afspraken	op	de	pagina	sportiviteit	en

respect.	

Voor	 de	 O8	 en	 O9	 (start	 8.30	 uur),	 de	 O10	 en	 O11	 (start	 10.00	 uur)	 organiseren	 we,	 JC,

trainingsteam	en	werkgroep	sportiviteit	en	respect,		op	zaterdag	29	augustus	een	circuittraining

waar	 naast	 voetbalen,	 kennis	maken	en	afspraken	maken	aan	bod	 komen.	Met	 een	parallel

programma	 voor	 de	 ouders	 van	 de	 teams.	 En	 natuurlijk	 maken	 we	 een	 teamfoto!	 Allemaal

komen	dus	ouders/spelers	O8	t/m	O11!

Clubkleding	kopen?
Ben	je	nieuw	lid	of	uit	je	kleding	gegroeid	of	is	je	tenue

versleten	van	het	vele	voetballen?	Binnenkort	kun	je	zelf	je

Olympia	kleding	online	bestellen.	Voorheen	was	de	kleding	te

verkrijgen	bij	de	winkel	van	100%	Voetbal	op	de	Zeugstraat,

Het	filiaal	is	echter	dit	voorjaar	gesloten.	Zodra	de	online

website	beschikbaar	is,	zetten	we	een	bericht	op	de

homepage	van	Olympia.	

NB	 Ouders	 met	 een	 minimum	 inkomen	 kunnen	 mogelijk	 verplichte

wedstrijdkleding	 voor	 hun	 kinderen	 jonger	 dan	18	 jaar	 vergoed	 krijgen

via	 het	 Brede	 School	 Kinderfonds.	 Zie	 voor	 informatie	 hierover	 het

artikel	Rotterdampas	onderaan	op	de	homepage	van	de	website.

Olympia	duurzaam	
Eén	 groot	 pluspunt	 de	 afgelopen	maanden:	 de	 zon	 scheen

volop	op	onze	234	zonnepanelen	op	het	dak	van	de	kantine.

Op	 6	 mei	 j.l.	 berichtte	 coördinator	 onderhoudsteam	 Hans

Streefland	dat	we	de	100	MWh	sinds	het	operationeel	worden

van	de	panelen	in	2019	al	zijn	gepasseerd!

Potje	voetballen	op	de	vrijdagavond	
De	35+	mannen	trainen	nog	even	door	(zonder	gebruik

kleedkames	en	kantine)	nu	er	eindelijk	weer	gevoetbald	mag

worden.	Het	is	een	grote	groep,	maar	er	is	nog	plek	voor

enkele	nieuwe	enthousiaste	voetballers,	die	het	leuk	vinden

om	op	vrijdagavond	vanaf	20.00	uur	onderling	een	potje	te

spelen.	Zie	voor	meer	informatie	de	website	https://www.gcfc-

olympia.nl/35plus
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Overige	mededelingen	van	het	bestuur
De	algemene	ledenvergadering	(ALV)	van	mei	2020	is	niet	door	gegaan	vanwege	corona

maatregelen.	 De	 ALV	 in	 het	 najaar	 (november)	 zal	 wel	 plaatsvinden.	 Leden	 die

beleidsmatige	 of	 andere	 vragen	 of	 suggesties	 hebben,	 kunnen	 uiteraard	 altijd	 contact

zoeken	met	het	bestuur	via	secretaris	Gaby	Dols.

De	contributie	wordt	voor	het	seizoen	2020/2021	NIET	verhoogd.	Reglementair	wordt	de

contributie	 jaarlijks	 verhoogd	 met	 de	 inflatie.	 Omdat	 het	 afgelopen	 seizoen	 door	 corona

vroegtijdig	 afgebroken	 is,	 heeft	 het	 bestuur	 besloten	 éénmalig	 geen	 verhoging	 door	 te

voeren.

Een	warm	welkom	voor	 onze	nieuwe	hoofdsponsor	Mulder-Mazda	met	 ingang	 van	 het

nieuwe	seizoen	2020/2021!	We	nemen	daarmee	na	maar	liefst	14	jaar	afscheid	van	onze

fantastische	hoofdsponsor	Schoonmaakbedrijf	Heuvelman	en	na	9	 jaar	van	onze	trouwe

subsponsor	 Floor	Facility	Services.	 Dat	 afscheid	 gaat	 uiteraard	 nog	 op	 gepaste	manier

gebeuren	 in	 het	 nieuwe	 seizoen,	 zodra	 dat	 weer	 mogelijk	 is.	 Zie	 ook	 de	 interviews	 met

Michel	Heuvelman	op	onze	website	met	veel	foto's	uit	die	14	jaar	van	Olympianen.

Het	leveringscontract	met	brouwer	ABInbev	 is	met	 ingang	van	1	 juli	 2020	verlengd.	Dat

betekent	dat	in	het	clubhuis	voorlopig	ons	favoriete	Hertog	Jan	bier	wordt	getapt.

De	Business	Club	Olympia	heeft	een	nieuw	scoreboard	bij	het	hoofdveld	geschonken.	Zo

zal	 ons	 complex	 bij	 de	 start	 van	 het	 nieuwe	 seizoen	 (of	 kort	 daarna)	 nog	 weer	 fraaier

worden.	Een	bordsponsor	is	welkom!	Contact:	commercie@gcfc-olympia.nl

Op	1	 juni	2021	bestaat	Olympia	135	jaar	en	dat	27e	 lustrum	van	de	club	moet	natuurlijk

worden	 gevierd.	 Ideeën	 hiervoor	 zijn	 welkom	 en	 ook	 aanmeldingen	 voor	 een	 te	 vormen

lustrumcommissie.	Aanmelden	bij:	secretaris@gcfc-olympia.nl

Retourneren	kleding	(spelbege)leiders
Allereerst	zeer	veel	dank	aan	alle	trainers	en	leiders,	die	dit	seizoen	weer	veel	werk	hebben

verzet	om	onze	teams	te	begeleiden	en	op	te	leiden.	Ben	je	komend	seizoen	geen	leider	of

spelbegeleider	meer?	Dan	ontvangen	we	graag	de	in	bruikleen	gekregen	kleding	zo	spoedig

mogelijk	terug.	Om	hierover	een	afspraak	te	maken	graag	een	mailtje	sturen	naar	secretaris

Gaby	Dols:	secretaris@gcfc-olympia.nl		

Technische	staf	jeugd	compleet
Olympia	 verwelkomt	 twee	 nieuwe	 technisch	 jeugdcoördinatoren:	 Robin	 van	 Duin	 en	 Jaouad

Essaoui.	 Zij	 maken	 samen	met	 Hoofd	 Jeugdopleiding	 Jan	 Chris	 Kuipers	 de	 technische	 staf

voor	de	jeugd	compleet.

Robin	van	Duin	wordt	de	Technisch	JeugdCoördinator	(TJC)	Pupillen.	De	afgelopen	twee	jaar

was	Robin	 jeugdtrainer	 bij	 onze	 club.	 Afgelopen	 seizoen	 voor	 JO15-1	 en	 JO11-1.	Robin	 zal

komend	 seizoen	 onder	 meer	 verantwoordelijk	 zijn	 voor	 de	 coördinatie	 van	 de

trainingsactiviteiten	van	de	pupillen	op	de	dinsdag-	en	donderdagmiddag.

Jaouad	 Essaoui	 wordt	 de	 Technisch	 JeugdCoördinator	 (TJC)	 Junioren.	 Enige	 jaren	 geleden

speelde	 hij	 bij	 de	 Olympia-veteranen.	 Zijn	 ervaring	 als	 TJC	 heeft	 hij	 opgedaan	 bij	 andere

verenigingen.	Het	afgelopen	seizoen	bij	sv	Gouda.	Jaouad	gaat	bij	Olympia	de	activiteiten	van

de	 junioren-basisteams	 coördineren,	 die	 veelal	 op	 maandag	 en	 woensdag	 plaatsvinden.	 En

zowel	Robin	 als	 Jaouad	 zullen	 ongetwijfeld	 af	 en	 toe	 ook	 op	 de	 zaterdag	 komen	 kijken	 hoe

‘hun’	pupillen	en	junioren	het	in	wedstrijden	doen.

Met	Robin	en	Jaouad	is	de	Technische	staf	voor	de	jeugdopleiding	op	volle	sterkte.	We	hebben

er	alle	vertrouwen	 in	dat	 zij	 samen	met	Jan	Chris	Kuipers	komend	seizoen	zorgen	voor	een

jeugdopleiding,	waarin	 spelers	 zich	 op	hun	eigen	niveau	 kunnen	ontwikkelen	én	 veel	 plezier

beleven	aan	het	mooiste	spelletje	wat	er	is.	Robin,	Jaouad,	veel	succes!

Namens	de	Jeugdcommissie,	Marie-Christine	Reusken,	JC-voorzitter

Olympia	start	nieuwe	activiteit	voor	Vrouwen	30+
Met	steun	van	de	Goudse	Sport	Impuls	subsidieregeling	gaan	we	op	3	september	a.s.	starten

met	een	nieuwe	trainingsgroep	voor	Vrouwen	van	30	jaar	en	ouder.	Doel	is:	lekker	bewegen	en

fitter	worden	met	iets	dat	je	leuk	vindt,	namelijk	voetballen.	Opbouw	training:	warming	up,	work

out	 en	 afsluitend	 een	 potje	 voetballen.	 De	 trainingen	 beginnen	 op	 donderdagavond	 3

september	van	20.15	tot	21.45	uur	op	het	natuurgras	trainingsveld.	Dankzij	de	subsidie	is	mee

doen	t/m	de	winterstop	gratis.	

Lijkt	het	jou	ook	leuk	om	mee	te	trainen?	Meld	je	dan	aan	als	aspirant	lid	op	de	website	en	vul

bij	de	toelichting	in	dat	het	gaat	om	de	Voetbaltraining	/	work	out	Vrouwen	30+.	Dan	houden	we

je	op	de	hoogte	over	deze	activiteit	via	een	app-groep.	Het	verplicht	je	nog	tot	niets.	Max	aantal

deelnemers:	25.

Meer	informatie	verschijnt	binnenkort	op	de	website.

Agenda	augustus	-	september
9	augustus	-	kantine	gaat	weer	open

9	augustus	-	1e	training	zondagselectie

17	augustus	-	start	trainingen	JO14-1	en	JO15-1

18	augustus	-	start	trainingen	JO19-1,	JO17-1,	JO17-2,	JO13-1,	JO12-1,	JO12-2,	JO11-1,

JO11-2,	JO11-3,	JO10-1,	JO10-2,	JO10-3

18	augustus	oefenwedstrijd	20.15	uur	Olympia	1	-	CVC	Reeuwijk	1

23	augustus	-	oefenwedstrijden	Olympia	1	(14.00	uur)	en	2	(11.00	uur)

24	augustus	-	start	trainingen	JO19-2,	JO19-3,	JO19-4,	MO17,	JO17-3,	JO17-4,	JO15-2,

JO15-3,	JO14-2,	MO13-1,	MO13-2,	O13-2,	O13-3,	O12-3,	MO11-1,	O11-4,	MO10-1,	O10-4,

O10-5,	O9-1,	O9-2,	O9-3,	O9-4,	O9-5,	O8-1,	O8-2,	O8-3,	en	O8-4

29	/30	augustus	-	start	bekercompetitie	jeugd	vanaf	O13	en	ouder	en	alle	seniorenteams

29	augustus	circuittraining	O8,	O9,	O10,	O11	teams

2	september	-	start	Voetbalschool

30	september	-	Oly's	Kinderkledingbeurs

Zie	voor	tijden	en	dagen	trainingen	het	trainingsschema	op	de	website.	

Competitie	indeling	A-categorie
Vandaag,	10	juli	2020,	is	door	de	KNVB	de	competitie	indeling	voor	de	teams	in	de	A-categorie

gepubliceerd.	Seizoen	2020/2021	spelen	Olympia	1	(zo),	Olympia	2	(zo),	Olympia	3	(zo),

Vrouwen	1	(zo),	JO19-1,	JO17-1,	JO15-1	en	JO13-1	in	de	zogenaamde	A-categorie.	Er	zit	nog

een	te	corrigeren	fout	in	de	publicatie	voor	de	senioren.	Het	volledige	overzicht	volgt	binnenkort

via	de	website,	maar	hier	al	vast	de		indelingen	van	onze	eerste	heren,	vrouwen	en	jeugdteam.

Olympia	1	speelt	in	West	2/1B	in	de	1e	klasse	in	een	poule	met	CVV	Zwervers,	DHC,	DOSKO,

Den	Hoorn,	Hillegersberg,	ONA,	Olympia,	Rood	Wit	W.,	SC	‘t	Zand,	Sarto,	Spartaan’20,

Unitas’30,	VUC,	FC	Boshuizen.		

Nieuwe	tegenstanders:	ONA,	een	mooie	stadsderby,	SC	't	Zand	en	Sarto	beide	uit	Tilburg,

Unitas	'30	uit	Etten	Leur.

Olympia	1	VR	speelt	in	de	2e	klasse	en	is	ingedeeld	in	de	poule	met	Cabau,	Floreant,	BSC,

Schijf,	SC	Gastel,	Gilze,	Bavel	(2),	OJC	Rosmalen,	Baronie,	Baardwijk	en	HRC'14.

JO19-1	speelt	in	de	hoofdklasse	en	is	ingedeeld	in	de	poule	met	Soccer	Boys	JO19-1,	Spirit

JO19-1,	Schoonhoven	JO19-1,	Haastrecht	JO19-1,	Groeneweg	JO19-1,	FC	Oudewater	JO19-

1.	Sportlust'46	JO19-1,	Woerden	JO19-1,	Esto	JO19-1,	Jodan	Boys	JO19-2	en	BSC'68	JO19-

2.

De	poule-indeling	voor	de	B-categorie	(alle	andere	teams)	wordt	op	21	augustus	a.s.	verwacht.	

NB	Voor	onze	JO19-1	wordt	nog	een	trainer	gezocht!	Zie	de	website	voor	de	vacature	tekst	en

in	het	interview	met	de	trainer	van	O19-1	het	afgelopen	jaar	Tjerk	Rook	naar	o.a.	een	terugblik

op	dit	seizoen

Heel	fijne	vakantie	en	tot	in	augustus!

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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