
Taoufik:	"	Wij	zijn	allereerst	heel	erg	trots	op	Youssef	dat	hij	is
uitgenodigd	door	verschillende	BVO’s	en	zich	mag	meten	met
andere	 talentvolle	 kinderen	 uit	 heel	 het	 land.	 Het	 zijn	 hele
mooie	 ervaringen	 voor	 Youssef	 en	 daarnaast	 is	 het	 ook	 een
spannende	 tijd	voor	zowel	Youssef	als	ons.	Vanaf	het	eerste
moment	 hebben	 wij	 Youssef	 meegegeven	 dat	 hij	 lekker	 zijn
ding	 moest	 doen	 en	 vooral	 moet	 genieten	 van	 deze
momenten	ongeacht	van	wat	hier	uitkomt	en	dat	hij	trots	mag
zijn	dat	hij	überhaupt	is	uitgenodigd	voor	deze	stages.	
In	de	afwegingen	die	wij	hebben	gemaakt	stond	Youssef	altijd
centraal.	Het	eerste	wat	je	je	moet	afvragen	is	welke	club	past
goed	bij	Youssef	en	wat	 is	de	wens	van	Youssef.	Youssef	en
wij	hebben	uiteindelijk	gekozen	voor	Ajax,	omdat	hij	een	Ajax
fan	 is	 en	 het	 de	 droom	 is	 van	 Youssef	 om	 voor	 Ajax	 te
voetballen.	Daarnaast	is	Ajax	natuurlijk	een	geweldige	club	en
staat	 de	 opleiding	 van	 Ajax	 erg	 hoog	 aangeschreven	 in

binnen-	en	buitenland."

Chakib:	"Wij	als	ouders	vinden	het	een	enorme	eer	dat	onze
zoon	is	opgevallen	en	uitgenodigd	om	samen	en	tegen	de
beste	kinderen	uit	hun	geboortejaar	te	spelen	bij	enkele	van
Nederlands	gerenommeerde	topclubs.
Uiteraard	is	het	erg	spannend	voor	zowel	ons	als	voor	Sami.
Wij	communiceren	hier	open	en	duidelijk	over	met	Sami.
Plezier	staat	absoluut	voorop,	echter	wordt	er	ook	prestatie
verwacht	en	de	wil	om	te	winnen.	Naast	dit	wordt	ook
verwacht	dat	er	hard	gewerkt	wordt.
De	afwegingen	welke	wij	hebben	gemaakt	zijn	de	volgende:	

Gekwalificeerde	trainers	bij	elke	leeftijdscategorie
Op	maat	gemaakte	trainingsvormen	voor	elke
leeftijdscategorie
Samenspelen	met	en	tegen	de	beste	kinderen	uit	zijn
leeftijdscategorie
Prestatieve	karakter	van	de	organisatie	waarbij	plezier	ook
hoog	in	het	vaandel	staat."

En	wie	zijn	de	talentjes?
Wat	vinden	zij	leuk	aan	voetbal?
Wie	is	hun	favoriete	voetballer?
Bij	welke	clubs	lopen	ze	stage?
Klik	hier	voor	een	interview	met	de	drie	jongens	waar	ze	deze
vragen	beantwoorden.

Dank	jullie	wel	voor	dit	kijkje	in	wat	er	gebeurd	als	je	gescout
wordt.	Gefeliciteerd!	Veel	plezier	en	succes!

BEWEEGMAKELAAR	BIJ	SPORT•GOUDA	Jeroen	heeft	van
zijn	 passie	 voor	 sporten	 en	 bewegen	 ook	 zijn	 werk	 kunnen
maken.	 Hij	 is	 beweegmakelaar	 en	 buurtsportcoach	 bij
SPORT•GOUDA.	"Tot	voor	kort	heette	dat	nog	sportmakelaar,
maar	bewegen	sluit	beter	aan	op	wat	we	doen.”	Wat	doet	een
beweegmakelaar?	 Jeroen:”	 Wij	 halen	 de	 vraag	 uit	 de	 wijk,
waar	 er	 behoefte	 aan	 is	 en	 hoe	 we	 deze	 behoefte	 vorm
kunnen	geven.	Hier	houd	ik	mij	voornamelijk	mee	bezig.	Een
voorbeeld:	 twee	 stellen	 wandelden	 regelmatig	 met	 elkaar.
Toen	 de	 vrouwen	 weduwe	 werden	 vonden	 ze	 het	 niet	 meer
leuk	om	 te	doen.	De	sociaal	makelaar	 legde	dit	bij	ons	voor.
Wij	hebben	ze	toen	in	contact	gebracht	met	een	wandelgroep
waar	ze	nu	wel	weer	met	veel	plezier	aan	deelnemen.”	

CLUBKADERCOACH	 BIJ	 MEIDENTEAMS	 OLYMPIA	 Als
werknemer	 van	 SPORT·GOUDA	 is	 Jeroen	 dit	 seizoen	 ook
actief	bij	Olympia.	Hij	 is	aan	de	slag	als	clubkadercoach	(klik

voor	filmpje)	bij	de	meidenteams	via	het	Goudse	Sportakkoord	in	samenwerking	met	de	HJO's
van	 Olympia.	 In	 zijn	 functie	 richt	 hij	 zich	 op	 het	 structureel	 begeleiden	 en	 ondersteunen	 van
trainers	op	pedagogisch	en	didactisch	vlak.	Hoe	geef	je	met	plezier	training	en	wat	komt	daarbij
kijken?	Hiervoor	 volgde	 Jeroen	de	opleiding	 tot	 clubkadercoach	 vanuit	NOC*NSF.	 Jeroen:	 “Ik
heb	hier	veel	van	geleerd.	Vooral	hoe	 je	open	vragen	moet	stellen.	Daarnaast	komt	een	zeer
handig	 model	 aanbod	 waar	 trainers	 gelijk	 mee	 aan	 de	 slag	 kunnen	 in	 de	 praktijk.	 Het	 vier-
inzichten	model	voor	trainerschap:	structureren,	stimuleren,	individueel	aandacht	geven	en	regie
overdragen*.	Ik	vertel	 je	er	graag	alles	over."		"Een	praktisch	voorbeeld:	sparren	over	waarom
een	training	niet	lekker	loopt.	Is	een	oefening	waarbij	spelers	in	een	rij	van	vijf	moeten	wachten
wel	handig?	Werkt	de	oefening	spreiden	en	iedereen	in	beweging	houden	niet	beter?	Ik	bedenk
het	antwoord	niet.	Dat	doen	de	coaches	zelf.	Maar	ik	probeer	daarin	te	ondersteunen	door	mee
te	kijken	en	met	duidelijke	communicatie.	Natuurlijk	neem	 ik	daar	ook	mijn	eigen	ervaring	als
trainer	 in	 mee.	 Meerdere	 clubkadercoaches	 zijn	 dit	 seizoen	 gestart	 bij	 diverse	 Goudse
sportverenigingen.	 Het	 zal	 mooi	 zijn	 als	 in	 de	 toekomst	 structureel	 een	 clubkadercoach
aanwezig	is	op	iedere	sportvereniging!"
*zie	 onze	 websitepagina	 sportiviteit	 en	 respect	 voor	 linken	 naar	 filmpjes	 over	 4	 inzichten	 in
trainerschap

GEZONDE	 KANTINE	 Jeroen	 is	 ook	 de	 schakel	 naar	 sportverenigingen	 voor	 de	 gezonde
sportkantine.	 Als	 verenigingen	 interesse	 hebben	 wordt	 via	 SPORT•GOUDA	 Team:Fit,	 een	 via
het	ministerie	 van	VWS	gesubsidieerde	organisatie,	 gevraagd	om	met	de	vereniging	hiermee
aan	de	slag	te	gaan.	Daarover	later	meer.	

Jeroen:	"Een	gezond	en	sportief	2022	gewenst!"

VERVOLG	KNVB	COMPETITIE	De	KNVB	heeft	vandaag,	17
december	 2021,	 de	 bestuurders	 van	 voetbalverenigingen
geinformeerd	 over	 het	 vervolg	 van	 de	 competitie.	 De	 A-
categorie*	 begint	 niet	 eerder	 dan	 29/30	 januari	 2022.	 De	 B-
categorie	 wedstrijden	 gaan	 vooralsnog	 gewoon	 door	 zoals
deze	 nu	 deels	 al	 in	 het	 wedstrijdprogramma	 staan.	 Dit	 alles
onder	 voorbehoud	 van	 de	 ontwikkelingen	 rond	 corona.	 Zie
ook	de	homepage	op	de	website.

*A-categorie:	Olympia	1&2,	VR1,	JO19-1,	JO17-1	en	JO15-1

CORONA	 	 Publiek	 buiten	 is	 niet	 toegestaan.	 Wel	 welkom	 in
horeca,	 dus	 ook	 de	 kantine.	 Tenminste	 als	 je	 een	 geldig
corona-toegangsbewijs	 en	 ID	 hebt.	 Met	 een	 mondkapje	 op
terwijl	je	loopt.	Dank	aan	Sharina,	de	beveiliger	op	de	foto,	en
al	 haar	 collega's	 die	 in	 goede	 samenwerking	 met
Stadstoezicht	 Gouda	 de	 verplichte	 controletaak	 in	 het
weekend	hebben	ingevuld!	Olympia	past	zich	voortdurend	aan
om	 zo	 voetballen	 veilig	 mogelijk	 te	 houden!	 Heel	 groot
compliment,	want	het	is	niet	makkelijk.

GROTE	 CLUBACTIE	 Maar	 liefst	 €4.926,48	 hebben	 onze
lotenverkopers	via	de	Grote	Clubactie	opgehaald.	Een	enorm
compliment	aan	hen	en	onze	GCA-commissie.	Het	plan	was
om	 op	 23/1/2022	 voor	 de	 competitiewedstrijd	 van	 Olympia
1	 de	 prijsuitreiking	 voor	 lotenverkopers	 te	 organiseren.
Vandaag	 maakte	 de	 KNVB	 echter	 bekend	 dat	 die	 wedstrijd
dan	 nog	 in	 ieder	 geval	 niet	 gespeeld	 kan	 worden.
Nieuwe	datum	prijsuitreiking	volgt.

Natuurlijk	ook	alle	lotenkopers	super	bedankt	voor	jullie	steun	aan	onze	club.	Misschien	heb	je
ook	nog	een	mooie	prijs	gewonnen?	Kijk	op	de	lotchecker.

PIETENTRAINING	 	 Er	 zijn	 heel	 veel	 evenementen	 door
corona	niet	door	gegaan.	Van	een	rondvaart	en	wedstrijd	voor
de	 kwalificatie	 van	 Oranje	 met	 de	 businessclub	 tot	 een
Oktoberfest	dat	de	barcommissie	graag	had	georganiseerd	en
het	 traditionele	 kerstklaverjassen.	 Vergadert	 wordt	 er	 veelal
online	 ...	Maar	de	pietentraining	kon	buiten	door	gaan!	Zoals
altijd	 een	 feestje.	 Kijk	 naar	 de	 mooie	 foto	 rapportage	 van
Esther	op	Facebook	Olympia.	

COMPETITIETEAMS	 In	 november	 is	 JO8-4,	 een	 gemengd
team,	in	de	KNVB	competitie	gestart.	We	hebben	bij	Olympia
nu	53	teams,	die	competitie	spelen:

23	pupillenteams	(6x6	en	8x8	spelvorm)
17	juniorenteams	
2	vrijdagavondteams	(7x7)
5	zaterdagteams	
6	zondagteams	

Daarnaast	zijn	er	7	recreatieve	groepen	actief.

SPONSOR	Sinds	kort	heeft	ook	de	O17-1	een	sponsor	voor	3
jaar.	16	november	jl.	werd	het	tenue,	kousen,	het	trainingspak,
de	 kledingtassen	 en	 de	 5	 heuse	 winterjassen	 voor	 de
reserves	 in	de	koude	wintermaanden	uitgedeeld	op	Olympia.
Met	een	kleurrijk	 rond	 logo	met	de	 tinten	groen,	geel,	oranje
en	rood.	Het	Vijfde	Huis	zit	aan	de	Jac	Thijssenlaan	in	Gouda
en	faciliteert	voor	trainers	en	coaches	een	praktijkruimte.	Hier
kunnen	zij	hun	klanten	hun	 training,	coaching	aanbieden.	De
trainingen	en	coaching	zijn	voor	persoonlijke	ontwikkeling	en
spirituele	groei	op	het	gebied	van	bv.	yoga,	mindfullness,	reik,

tarot	 en	diverse	dansstijlen.	De	spelers	 van	de	17-1	 zijn	 er	 blij	mee	en	 fietsen	hier	 vermoeid
maar	voldaan	over	de	Joubertstraat	met	1	punt	in	de	tas	tegen	Jodan	Boys	naar	huis.	Op	naar
de	volgende	wedstrijd.		Door:	Max	de	Bruin,	vader	speler	en	sponsor	team

STEMMEN	EN	SPAREN	Dit	najaar	waren	er	maar	 liefst	drie
acties	waarmee	je	Olympia	kon	steunen	door	te	stemmen	(als
lid	 van	 de	 Rabobank)	 of	 boodschappen	 te	 halen	 (AH	 en
PLUS)	 en	 daarmee	 punten	 te	 verzamelen.	 Een	 heel	 mooie
opbrengst:

€	389,83	voor	duurzaamheid	via	RaboClubSupport
€	1.396,90	via	de	AH	Voetbalpassie	actie	i.s.m.	de	KNVB
€	363,00	via	Plus	-	Spaar	je	Club	gezond	Actie	

Iedereen	die	hier	aan	heeft	mee	geholpen:	hartelijk	bedankt!

SCHEIDSRECHTERS	

Julia	 Borst	 (MO19-1),	 Tygo	 Spijkerman	 (JO17-1),	 Tom
Roeloffs	(assistent	trainer	JO19-1	en	lid	barcommissie),	Cyriel
de	 Jong	 (scheidsrechter	 coördinator	 jeugd)	 en	 Paul
Groenendijk	zijn	op	10	november	j.l.	geslaagd	voor	de	KNVB
opleiding	vereniging	scheidsrechter.

Hartelijk	gefeliciteerd!	En	super	bedankt	voor	 jullie	 inzet	voor
onze	club	als	scheidsrechter!	

	

JO10-1	Tot	en	met	de	O10	jeugd	kent	de	KNVB	geen	ranglijst.
Dit	 om	 plezier	 en	 ontwikkeling	 te	 bevorderen	 en	 niet	 het
winnen	op	zichzelf	tot	doel	te	maken	met	soms	veel	negatieve
emoties.	Natuurlijk	 is	 leren	omgaan	met	winst	en	verlies	ook
van	 meerwaarde.	 JO10-1	 heeft	 vooral	 de	 winstkant	 gezien
met	 in	 de	 2e	 fase	 6x	 winst	 en	 1x	 licht	 verliezen.	 Trainers
Jasper	 en	 Sebastiaan:	 "Boys,	 een	 prachtige	 eerste

seizoenshelft	 zit	 er	 op.	 Volgende	 week	 (18/12)	 nog	 1x	 vlammen	 in	 de	 mooie	 oefenwedstrijd
tegen	 FC	 Skillz	 JO10-1	 uit	 Den	 Haag	 en	 dan	 lekker	 gaan	 genieten	 van	 een	 welverdiende
winterstop!"

OLIEBOLLENTOERNOOI	 Er	 wordt	 weer	 een
Oliebollentoernooi	 georganiseerd!	 Maar	 vanwege	 corona	 is
besloten	 om	 de	 wedstrijdjes	 naar	 Olympia	 in	 de	 ochtend	 te
verplaatsen.	 Dan	 kan	 buiten	 gespeeld	 worden	 en	 blijft
iedereen	 in	 beweging.	 In	 de	 zaal	 ben	 je	 en	 binnen	 en	 had
meer	 gewacht	 moeten	 worden	 op	 elkaar	 tussen	 de
wedstrijden.	 Het	 toernooi	 zit	 vol.	 Iedereen	 die	 betaald	 heeft
voor	de	zaal	krijgt	het	geld	terug.	Heel	veel	plezier!

VOETBALFIT	 TRAINER	 GEZOCHT	 Voetbalfit,	 de	 training
op	 donderdagavond	 voor	 vrouwen,	 is	 afgelopen	 anderhalf
jaar	 een	 succes	 geweest.	 Begonnen	 als	 pilot	 in	 seizoen
2020-2021	 en	 voortgezet	 met	 een	 vaste	 groep	 van
20	 vrouwen	 in	 de	 eerste	 helft	 van	 het	 seizoen	 2021-2022.
"Het	 is	 een	 combinatie	 van	 voetbal,	 fitness	 en	 bootcamp'',
zegt	 trainer	 en	 sportfysiotherapeut	 Lars	 Harfterkamp.	 Hij
hielp	mee	aan	het	ontwikkelen	van	het	programma	en	trainde
de	groep	vrouwen	afgelopen	tijd	met	veel	plezier.	"We	sloten

de	trainingen	altijd	af	met	een	potje	voetbal,	maar	je	hoeft	niet	te	kunnen	voetballen	om	mee
te	doen."	Lars	stopt	eind	deze	maand	met	training	geven,	omdat	hij	een	uitdaging	aan	gaat	in
een	nieuwe	baan	buiten	Gouda.	 "Hopelijk	kunnen	we	nog	een	keer	 in	het	weekend	 trainen,
omdat	de	donderdagavonden	nu	vanwege	de	corona-regels	vervallen.	En	dan	hoop	ik	in	het
nieuwe	jaar	het	stokje	te	kunnen	doorgeven	aan	een	nieuwe	trainer."

Hier	 vind	 je	 de	 	 functie-omschrijving.	 Vragen?	 Interesse	 om	 trainer	 te	 worden?
Mail:	voetbalfit@gcfc-olympia.nl

WEDSTRIJDSECRETARIS	 JEUGD	 Word	 jij	 onze	 nieuwe
spin	 in	 het	 web	 in	 de	 Sportlink	 administatie	 voor	 alles	 wat
met	 de	 planning	 rond	 (jeugd)wedstrijden	 te	 maken	 heeft?
Klik	 op	 'Vacature'	 voor	 een	 taakomschrijving	 van	 de

functie	wedstrijdsecretaris	jeugd,		heel	belangrijk	en	vrijwel	geheel	vanuit	huis	te	doen.

WASVROUW/MAN	 Er	 is	 nog	 geen	 nieuwe	 wasvrouw/man
gevonden	om	door	de	weeks	en/of	 in	het	weekend	de	was,
zoals	hesjes	voor	de	trainingen	en	 leenshirts	bij	wedstrijden
tegen	teams	in	dezelfde	clubkleuren	te	verzorgen.	Er	 is	een

vrijwilligersvergoeding	beschikbaar.	Interesse?	Neem	contact	op	met	Gaby	Dols.

Website Olympia	Facebook Olympia	Twitter Olympia	Instagram Olympia	YouTube
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Derde	nieuwsbrief	seizoen	2021/2022

Winterstop	van	20/12	t/m	8/1/2022
IN	DEZE	NIEUWSBRIEF	bericht	bestuur	-	3	jonge	Olympianen	gescout	-	kennismaking	met	de
hoofdtrainer	van	JO19-1	-	MO19-1	goed	bezig!	-	Sport	BSO	gestart	bij	Olympia	-	Old	Stars	1e
lustrum	-	EHBO	appgroep	-	jeugdscheidsrechter	Pascal	-	Pim	van	't	Hoog	vertelt	-	Filmpje	van
De	Vliegende	Panters	-	Corona-testosteronbommetje	-	Normen	en	Waarden	-	leidersavond	O10
-	korte	berichtjes	van	de	KNVB	tot	over	het	Oliebollentoernooi	-	vacatures	-	de	agenda

Beste	Olympianen,

Hierbij	vinden	jullie	de	laatste	Olympia	nieuwsbrief	in	het	kalenderjaar	2021	met	weer	heel	veel
informatie	over	de	 club	en	haar	activiteiten.	Met	dank	aan	het	 redactieteam	Wilma,	Tessa	en
Annette	voor	de	leuke	en	afwisselende	artikelen	en	aan	iedereen	veel	leesplezier!

Corona	We	zijn	bij	de	winterstop	van	het	seizoen	2021/2022	aangekomen.	We	begonnen	het
seizoen	 redelijk	 ‘normaal’,	 maar	 zijn	 inmiddels	 alweer	 in	 het	 derde	 opeenvolgende	 seizoen
beland	waarin	we	met	steeds	weer	veranderende	corona	beperkingen	te	maken	hebben.	Geen
publiek	bij	de	wedstrijden,	een	Corona	Toegangsbewijs	controleur	aan	de	deur	van	het	clubhuis,
geen	sportactiviteiten	en	kantine	meer	na	17.00	uur	en	opnieuw	afgelasten	van	evenementen.
De	 Covid-19	 gevolgen	 zijn	 ook	 goed	 te	 zien	 aan	 de	 verschillen	 in	 het	 aantal	 gespeelde
wedstrijden	door	de	diverse	teams,	veel	uitgestelde	duels	doordat	teams	niet	voldoende	spelers
op	 de	 been	 konden	 brengen.	 Het	 is	 nog	 onduidelijk	 hoe	 en	 wanneer	 na	 de	 winterstop	 het
verenigingsleven	weer	kan	opstarten.	

Selectieteams	 Ons	 vlaggenschip	 Olympia	 1	 heeft	 er	 ongeveer	 een	 derde	 deel	 van	 de
competitie	opzitten	en	doet	het	naar	behoren	met	een	plek	in	de	middenmoot.	In	de	laatste	twee
wedstrijden	werden	koploper	Den	Hoorn	geklopt	en	gelijkgespeeld	tegen	nieuwe	koploper	SC	’t
Zand.	Mooi	om	te	zien	dat	er	als	collectief	veel	strijd	wordt	geleverd	en	dat	er	weer	een	aantal
jonge	spelers	uit	de	jeugdopleiding	doorbreken.	Veel	minder	positief	nieuws	is	er	te	melden	over
Olympia	2	dat	steeds	met	veel	spelersproblemen	te	kampen	had.	Het	bleek	niet	langer	mogelijk
om	 dit	 team	 ook	 na	 de	 winterstop	 nog	 overeind	 te	 houden	 en	 daarom	 is	 het	 trieste	 besluit
genomen	 om	 Olympia	 2	 terug	 te	 trekken	 uit	 de	 reserve	 hoofdklasse.	 De	 Olympia	 vrouwen
hebben	tot	nu	toe	slechts	vijf	wedstrijden	gespeeld	en	daaruit	evenzoveel	punten	gehaald.	Daar
kan	het	dus	nog	alle	kanten	op	 in	de	competitie.	Rondom	de	senioren	selectie	zijn	 recent	de
voortgangsgesprekken	 gevoerd	 met	 de	 trainersstaf.	 Het	 resultaat	 daarvan	 is	 dat	 de
samenwerking	 met	 de	 huidige	 hoofdtrainer	 Ramon	 Hageraats,	 trainer	 van	 Olympia	 2	 Rens
Binken	en	keeperstrainer	John	Roskam	na	afloop	van	dit	seizoen	wordt	beëindigd.

Vrijwilligers	 bedankt!	 Vanuit	 onze	 grote	 jeugdafdeling	 zijn	 er	 weer	 veel	 wedstrijden	 en
activiteiten	 georganiseerd,	 daarover	 meer	 verder	 in	 deze	 nieuwsbrief.	 Heel	 veel	 dank	 aan
iedereen	die	zich	 in	de	afgelopen	periode	weer	voor	onze	mooie	club	heeft	 ingezet!	Hele	fijne
feestdagen	en	alle	goeds	voor	het	nieuwe	jaar	2022	voor	alle	Olympianen	en	hun	naasten!

Namens	het	bestuur,
Edo	Neefjes,	voorzitter

Drie	jonge	Olympianen	'in	the	picture'	bij	profclubs
Sami,	 Dex	 en	 Youssef	 zijn	 pas	 7,	 respectievelijk	 8	 jaar.	 En	 zijn	 nu	 al	 gescout	 door	 betaald
voetbal	organisaties	(BVO's)	zoals	Ajax,	Sparta,	Feyenoord,	PSV	en	Excelsior.	Tijdens	stages
mogen	 ze	 laten	 zien	 wat	 ze	 kunnen	 en	 zich	 meten	 met	 andere	 gescoute	 talenten.	 Het	 is
belangrijk	 hoe	 vaardig	 je	 bent	 met	 de	 bal,	 maar	 onder	 andere	 ook	 je	 mentaliteit	 en
leervermogen.	 De	 interesse	 van	 BVO’s	 is	 een	 groot	 compliment	 aan	 de	 jeugdopleiding	 van
Olympia,	waar	ook	de	super	 trotse	voetbalvaders	van	deze	 jongens	als	 (hoofd)trainer,	coach,
spelbegeleider	en	 leeftijdscoördinator	aan	bijdragen.	Een	stage	bij	 een	profclub	 is	een	droom
voor	menig	voetballertje.	Een	unieke	ervaring.	En	misschien	de	eerste	stap	 in	een	 lange	weg
naar	de	top,	die	maar	voor	een	enkeling	is	weggelegd.

Hoe	gaat	dat	in	zijn	werk	‘gescout’	worden?
Als	 er	 interesse	 is	 in	 een	 spelertje	 of	 bepaalde	 groep	 meldt	 een	 scout	 van	 een	 BVO	 zich	 bij
Olympia.	Voor	deze	leeftijd	is	Hoofd	Jeugdopleiding	Leroy	Brank	de	contactpersoon.	De	scouts
komen	meestal	een	aantal	keer	kijken,	de	ene	club	5	keer,	de	andere	3	keer.	De	frequentie	is
verschillend.	Valt	een	speler	positief	op,	dan	volgt	een	uitnodiging	voor	een	stage.	Ook	dat	loopt
via	de	HJO.

Wat	zijn	de	stappen	in	het	stage	proces?
De	stappen	verschillen	per	club	maar	meestal	word	je	uitgenodigd	samen	met	andere	gescoute
kinderen	uit	verschillende	delen	van	het	land	voor	een	trainingsstage	van	3,	5	of	6	weken	voor	1
keer	 in	 de	 week.	 Tijdens	 deze	 trainingen	 worden	 de	 kinderen	 getest	 en	 beoordeeld	 op
verschillende	 aspecten	 van	 voetbal.	 De	 beoordeling	 gebeurd	 door	 de	 (hoofd)scouts,
jeugdtrainers	 en/of	 hoofdjeugdopleiding	 van	 de	 BVO.	 Na	 de	 beoordeling	 zijn	 meerdere
scenario's	mogelijk:
1.	 Direct	aangenomen	voor	het	volgende	seizoen.
2.	 Vervolgstage	 (die	 bestaat	 uit	 trainingen	 met	 het	 huidige	 lichting/team	 van	 de	 BVO	 in	 de

leeftijd	van	de	speler
3.	 Je	trainingsstage	met	andere	gescoute	voetballers	wordt	verlengd.
4.	 Je	wordt	bedankt	voor	je	inzet	en	aanwezigheid	en	de	club	zal	je	uitleggen	wat	er	beter	moet

en	dan	zullen	ze	je	blijven	volgen.
Chakib	 (vader	 Sami):	 "In	 het	 geval	 van	 Sparta	 is	 Sami	 direct	 aangenomen	 voor	 aankomend
seizoen.	 Bij	 Feyenoord	 is	 Sami	 uitgenodigd	 voor	 een	 vervolg	 stage.	 In	 samenspraak	 met	 de
ouders	wordt	dan	gekeken	naar	de	mogelijkheid	om	het	gehele	seizoen	mee	te	trainen	met	de
BVO."	Taoufik	(vader	Youssef):	"Youssef	zal	na	de	kerstvakantie	de	rest	van	het	seizoen	1x	per
week	meetrainen	met	de	huidige	selectie	van	Ajax	JO9.	Daar	 is	hij	voor	volgend	seizoen	voor
aangenomen."

Hoe	ervaren	jullie	als	ouders	het	proces?

Maak	kennis	met	Jeroen	van	Lookeren
JO19-1	Het	zijn	spannende	weken	voor	Jeroen	van	Lookeren,	25	jaar,	en	‘zijn’	JO19-1.	Samen
met	 Tom	 Roeloffs	 en	 Milan	 van	 den	 Berk	 coacht	 hij	 dit	 jaar	 na	 4	 jaar	 afwezigheid	 weer	 bij
Olympia.		Het	team	staat	sinds	4	december	aan	kop	in	hun	poule	in	de	hoofdklasse	B.	Dat	kan
betekenen	dat	ze	direct	naar	de	divisie	promoveren	na	de	winterstop.	Maar	er	zijn	(door	corona)
verschillen	in	het	aantal	gespeelde	wedstrijden.	Jeroen:	”Met	een	aantal	jongens,	die	nu		in	de
JO19-1	spelen	ben	ik	in	de	pupillen	met	E1	kampioen	geworden.	Hoe	mooi	zou	het	zijn	als	we
twee	kampioenschappen	aan	elkaar	kunnen	rijgen.	Het	is	een	onwijs	talentvol	en	gezellig	team.
Het	uiteindelijke	doel	is	om	zoveel	mogelijk	van	deze	jongens	in	het	1e	te	zien	spelen."	

VOETBALLER	Jeroen	 begon	 als	 voetballer	 in	 Olympia	 F6,	 gevolgd	 door	 selectieteams	 in	 de
Olympiajeugd.	Hij	voetbalde	nog	enkele	jaren	in	de	senioren	tot	het	training	geven	niet	meer	te
combineren	 was	 met	 zelf	 voetballen.	 Jeroen	 was	 een	 technisch	 begaafde	 zeer	 competitief
ingestelde	 voetballer.	 “Ik	 vond	 mijzelf	 niet	 zo'n	 harde	 werker.	 Als	 ik	 het	 technisch	 niet	 kon
uitspelen,	zocht	ik	ook	andere	manieren	om	de	tegenstander	uit	zijn	spel	te	halen.	Mijn	trainers
zeiden	altijd	 'Jeroen	 jij	bent	zelf	 je	grootste	tegenstander'.	Als	 iets	niet	goed	ging	 in	mijn	ogen
vond	ik	er	ook	wat	van."	Zijn	mond	stond	als	speler	zelden	stil	waarbij	ook	scheidrechters	niet
gespaard	 bleven	 en	 dat	 terwijl	 hij	 als	 beginnend	 coach	 gelijk	 een	 sportiviteitsprijs	 binnen
haalde.	

TRAINER	Al	van	jongs	af	aan	stond	Jeroen	klaar	voor	de	club.	Als	C-speler	(nu	O14/15)	hielp
hij	bij	de	Voetbalschool	en	floot	hij	af	en	toe	een	wedstrijd.	Als	eerstejaars	B	werd	hij	door	Paul
Spijkerman	gevraagd	als	 trainer	voor	F4.	De	passie	voor	het	coachen	 liet	hem	niet	meer	 los.
Buiten	Olympia	is	hij	ook	trainer	geweest	van	Jodan	Boys	JO16-1	en	Nieuwerkerk	JO17-1;	ieder
twee	seizoenen.	 Jeroen	als	 voetballer:	 ”Mijn	 vader	 is	een	echte	 voetbalfan.	Daar	ben	 ik	mee
opgegroeid	 en	 hij	 staat	 nog	 bijna	 altijd	 langs	 de	 lijn.	 De	 strijd,	 willen	 winnen,	 samen	 er	 voor
gaan,	dat	trekt	mij	het	meest	aan	in	de	sport.	De	gezelligheid,	dat	kwam	pas	later.”	Als	trainer:
“Beter	 laten	 worden.	 Slimmer,	 effectiever	 leren	 spelen.	 Jongeren	 de	 kans	 geven	 zich	 zelf	 te
ontwikkelen,	ze	daar	een	zetje	in	de	goede	richting	voor	geven	voelt	goed."

MO19-1	goed	bezig!
Met	acht	 overwinningen	en	drie	gelijke	 spelen	 is	onze	MO19-1	deze	periode	bovenaan	 in	de
tweede	klasse	geëindigd.	Goed	gedaan	meiden!	Trainer/coach	van	dit	team	is	Menno	Borst.	In
2015	is	zijn	dochter	begonnen	met	voetballen	bij	Olympia	en	drie	jaar	later	is	Menno	begonnen
met	 het	 trainen	 en	 coachen	 van	 de	 MO-15.	 Hij	 is	 bij	 de	 groep	 gebleven	 en	 zal	 daar,	 als	 dat
mogelijk	is,	blijven	tot	ze	senioren	worden.	Hij	vertelt	wat	de	MO19-1	zo’n	goed	team	maakt:
“We	 proberen	 echt	 een	 team	 te	 zijn.	 En	 met	 ‘we’	 bedoel	 ik	 ook	 de	 trainer/coach	 en	 wat
betrokken	ouders.	Ik	wil	dat	we	zoveel	mogelijk	als	team	bepalen	wat	er	gebeurt.	Wat	vinden	we
als	 team	 als	 iemand	 te	 laat	 komt	 voor	 een	 training?	 Wat	 vinden	 we	 als	 team	 hoe	 we	 de
beschikbare	speeltijd	moeten	indelen?	En	dat	lukt	aardig.	De	speelsters	hebben	ook	echt	iets	te
bepalen	en	ik	denk	dat	ze	dat	juist	heel	leuk	vinden.	Je	bent	niet	bij	een	team,	je	bént	het	team.
	
We	willen	altijd	graag	winnen,	maar	we	moeten	wel	 realistische	doelen	stellen.	 Ik	probeer	het
team	heel	bewust	te	maken	dat	er	dingen	zijn	die	je	zelf	kunt	bepalen,	bijv.	het	coachen	van	je
teamgenoten	en	aanspeelbaar	zijn.	Daarnaast	zijn	er	dingen	die	 je	niet	zelf	kunt	bepalen,	bijv.
de	nul	houden	vandaag.	De	focus	en	energie	moet	op	de	dingen	liggen	die	je	zelf	kunt	bepalen
en	het	resultaat	kan	dan	zijn	dat	je	de	nul	houdt.	Mocht	je	in	de	eerste	minuut	al	een	goal	tegen
krijgen,	dan	is	de	wedstrijd	al	verloren	als	je	de	nul	wilde	houden.	Maar	als	je	je	focus	legt	op	de
dingen	die	je	zelf	kunt	bepalen,	kun	je	nog	89	minuten	spelen	en	leren	en	met	een	goed	gevoel
de	wedstrijd	afsluiten,	ongeacht	de	eindstand.
	
Ook	maken	we	als	team	de	dingen	die	gebeuren	niet	groter	dan	ze	moeten	zijn.	Als	het	met	een
grap	en	een	grol	afgedaan	kan	worden,	dan	doen	we	dat.	En	als	we	er	even	over	moeten	praten
dan	doen	we	dat,	geen	probleem.
	
We	hopen	de	volgende	halve	competitie	naar	de	eerste	klasse	te	gaan.	Dat	zal	een	behoorlijke
stap	zijn,	maar	we	zien	dat	met	vertrouwen	 tegemoet.	Het	zal	behoorlijk	aanpoten	worden,	 ik
zelf	hoop	ergens	in	de	middenmoot	te	eindigen.	We	zijn	1ste	jaar	O-19,	dus	we	hebben	nog	wel
tijd	om	er	in	te	groeien.”

Sport	BSO	gestart	bij	Olympia
Op	de	velden	van	Olympia	en	 in	de	kantine	huist	 sinds	november	de	buitenschoolse	opvang
(BSO)	Olympia.	Dit	is	een	sport	bso,	op	maandag,	dinsdag	en	donderdag	is	deze	bso	open	met
allerlei	sport-	en	spelactiviteiten.	 "Die	middagen	zijn	er	na	een	eet-	en	drinkmoment	ongeveer
anderhalf	 uur	 activiteiten	 buiten.	 Drie	 enthousiaste	 sportinstructeurs,	 Joey,	 Sander	 en	 Janos,
zorgen	voor	een	afwisselend	aanbod.	Niet	alleen	maar	voetbal,	ook	andere	sporten.	Als	het	erg
slecht	weer	is,	maken	we	gebruik	van	de	kantine"",	vertelt	Bianca	Vroegindewei	van	Kind	&	Co.
"Er	zijn	ook	kinderen	die	voetballen	bij	Olympia	en	aansluitend	naar	hun	voetbaltraining	gaan.
Na	 de	 training	 kunnen	 ze	 ook	 weer	 terug	 naar	 onze	 bso,	 tot	 ze	 worden	 opgehaald	 door	 hun
ouders	einde	van	de	middag."	

De	sport	BSO	heeft	begeleid	vervoer	op	de	fiets	van	school	naar	Olympia	voor	de	kinderen	van
De	Bijenkorf,	Triangel,	Goudakker,	De	Cirkel	en	't	Carillon.	Er	is	geen	vervoer	terug	naar	school,
dus	ouders	halen	hun	kind	met	de	fiets	op	bij	Olympia.	"Kinderen	van	andere	scholen	zijn	ook
welkom,	als	ze	zelf	van	hun	school	naar	de	sport	bso	kunnen	komen.	Er	zijn	nog	plekken	vrij
voor	kinderen	vanaf	7	jaar."	Meer	info:	Buitenschoolseopvang	opvang	Olympia	van	Kind&Co

Oldstars	1886	viert	1e	lustrum	met	stokoude
eregast	-	met	link	naar	lustrum	fotoboek
Nee,	bewust	was	het	niet.	Maar	het	op	vrijdagmiddag	26	november	door	Oldstars	1886	 in	de
Olympia-kantine	 gevierde	 Sinterklaasfeest	 kan	 moeiteloos	 als	 eerste	 lustrumfeest	 worden
gezien	 van	 Oldstars	 1886:	 de	 met	 afstand	 oudste	 selectiegroep	 binnen	 de	 GC&FC	 Olympia.
Onder	de	onmisbare	impulsen	van	initiator	Vincent	Govers	waggelt	vanaf	april	2016	een	aantal
oud-voetballers	 (zestig	 jaar	 en	 ouder)	 achter	 een	 bal	 aan.	 In	 de	 eerste	 jaren	 alleen	 op
vrijdagmiddagen.	 De	 laatste	 jaren	 tevens	 op	 dinsdagochtenden.	 Dan	 zónder	 	 kleedkamer	 en
nazit.	 Inmiddels	 bestaat	 deze	 groep	 voetballende	 gidsfossielen	 (ja,	 koosnaampje)	 uit	 een
dertigtal	spelers.	Gemene	deler:	iedereen	krijgt	op	eigen	kracht	zijn	voetbalschoenen	nog	aan.
Waarna	het	beste	er	wel	af	is	natuurlijk.

Tijdens	het	bovengenoemde	Sinterklaasfeest	werd	 terug-	en	vooruit	 -	geblikt	op	 inmiddels	vijf
jaar	 Oldstars	 1886.	 Waarbij	 Sint	 (Ton	 Broekhuisen)	 meteen	 de	 toon	 zette:	 'Wat	 fijn	 dat	 ik
eindelijk	eens	de	jongste	ben	in	een	gezelschap.	Ik	zal	wat	harder	praten.	De	meesten	van	jullie
zijn	ongetwijfeld	stokdoof."	Waarna	hij	zijn	sidekick	Piet	 (Hans	van	Zutphen)	vroeg	een	rondje
langs	de	tafel	te	maken.	Met	zijn	schepnet.	Met	als	buit	dat	achtereenvolgens	Gerard	'Bomber'
Boer,	Rob	Henzen,	Willem	Dekker,	 Jim	Berssenbrugge,	Vincent	Govers	en	Theo	van	Bergen
zich	bij	Sint	moesten	melden.	En	ja,	dat	leverde	natuurlijk	hilarische	gesprekjes	op.
	
Zo	werd	bij	Gerard	ingezoomd	op	zijn	nieuwe	voetbalschoenen	(zijn	vorige	kocht	hij	vlak	na	de
watersnood	in	1953)

werd	 Rob	 (wereldrecordhouder	 eigen	 doelpunten)	 bedankt	 voor	 zijn	 uitstekende
gastheerschap	tijdens	de	nazit
werd	ONA's	Dek	(op	de	foto)	gevraagd	naar	zijn	Olympia-gevoel	('Ik	speel	hier	nog	steeds
uitwedstrijden')
werd	 onze	 bloedeigen	 ambulanceverpleegkundige	 Jim	 in	 het	 zonnetje	 gezet	 vanwege	 de
door	hem	geïnitieerde	reanimatiecursus	(tien	geslaagde	Oldstars!)
werd	 Theo	 nadrukkelijk	 herinnerd	 aan	 zijn	 verloren	 gevecht	 met	 een	 jonge	 beer	 (de	 beer
ging	doodleuk	op	hem	zitten)	op	de	kermis	in	Gouda.	Zo	rond	1845.

	
Ook	superbobo	Vincent	werd	op	het	matje	geroepen.	Sint:	'Jij,	Vincent,	bent	aanstichter	van	het
gestrompel	van	deze	oude	voetbalbaasjes.	Praat	Sint	eens	bij.”
Vincent,	tevreden:	“Dit	is	een	hechte	groep.	Waarvan	de	meesten	inmiddels	een	stuk	fitter	zijn.
Ook	zo	gezien	is	de	missie	geslaagd.	Natuurlijk	is	er	altijd	ruimte	voor	nieuwe	spelers.	Maar	in
de	 kern	 is	 deze	 groep	 groot	 genoeg.	 Aandachtspuntje	 is	 wel	 dat	 gezelligheid	 (ook	 bij	 de
partijtjes)	voorop	moet	staan.	En	niet	het	aantal	doelpunten	of	geslaagde	solo’s.	Kennelijk	gaat
‘haantjesgedrag’	er	nooit	helemaal	uit	bij	met	name	oud-eerste	elftalspelers.	Gelukkig	maken	we
stappen	in	de	goede	richting.”				
	
Zelf	werd	Sint	verrast	met	een	gedicht	plus	een	fotoalbum.	Dit	vanwege	zijn	vele	schrijfpartijen
voor	 de	 Oldstars	 Facebookpagina	 Oldstars	 1886.	 Afzender	 van	 dit	 dubbele	 cadeau:	 Oldstars
1886-aanvoerder	Arie	van	den	Berg.	Sint,	zichtbaar	onder	de	 indruk:	 "Dit	 fotoalbum	voelt	aan
als	een	diploma.	Ik	ben	er	hartstikke	blij	mee.	En	trots	op."	Over	dit	album	nog:	via	foto’s	met
korte	tekstjes	worden	de	belevenissen	van	Oldstars	1886	in	de	afgelopen	vijf	 jaar	opnieuw	tot
leven	gewekt.	Kijk	mee	in	het	album,	klik	hier.
	
Namens	alle	spelers	van	Oldstars	1886:	fijne	kerstdagen	en	een	geweldig	2022!
	
Door	Ton	Broekhuisen	(meevoetballende	laptop)	/	Arie	van	den	Berg	(aanvoerder)

Eerste	Hulp	bij	Ongelukken	op	Olympia
Vanuit	het	bestuur	breken	wij	geruime	tijd	ons	hoofd	over	het	goed	invullen	van	EHBO	op	onze
vereniging.	Om	ook	op	dit	gebied	een	veilige	sportomgeving	op	Olympia	te	creëren,	willen	wij
via	 deze	 weg	 ouders	 van	 jeugdleden,	 seniorleden,	 leiders,	 trainers	 en	 andere	 betrokkenen
oproepen	zich	aan	te	melden	voor	een	EHBO-ers	app	groep.

De	 gedachte	 is	 om	 bij	 calamiteiten	 op	 het	 Olympia-terrein	 een	 oproep	 te	 doen	 in	 deze	 app-
groep.	Degene	die	dan	het	dichtst	bij	de	plek	des	onheils	is,	kan	te	hulp	schieten.	Dit	lijkt	ons	de
meest	 werkbare	 manier	 om	 EHBO	 op	 het	 terrein	 af	 te	 dekken.	 Ben	 je	 in	 het	 bezit	 van	 een
EHBO-diploma	 en	 wil	 je	 je	 aanmelden:	 graag!	 Stuur	 dan	 een	 mail	 met	 je	 naam	 en
telefoonnummer	naar	secretaris@gcfc-olympia.nl

Het	bestuur

Jeugdscheidsrechter	Pascal	Muurling
Pascal	 is	 in	 de	 eerste	 plaats	 voetballer.	 Dit	 seizoen	 in	 JO14-1,	 het	 team	 dat	 in	 de	 eerste
competitiefase	’21/’22	kampioen	werd.	Zijn	leiders	schreven	over	Pascal	 in	het	artikel	over	het
kampioenschap:	 "Pascal	 is	 conditioneel	 top.”	 Een	 kwaliteit	 die	 je	 ook	 bij	 het	 fluiten	 van
wedstrijden	goed	 kunt	 gebruiken.	Pascal	 is	 namelijk	 sinds	dit	 seizoen	 jeugdscheidsrechter	 bij
Olympia.	 En	 geen	 'middencirkel	 scheids'	 dus,	 maar	 hij	 volgt	 het	 spel	 van	 nabij.	 Een	 goede
conditie	door	voetbal	en	ook	nog	1x	per	week	jumpscool.	

Hoe	ben	je	scheidsrechter	geworden?
Wij	hebben	natuurlijk	bij	JO14-1	ook	een	scheidsrechter	en	ik	wilde	kijken	of	deze	rol	iets	voor
mij	zou	zijn.	Het	leek	me	heel	leuk	om	iets	te	doen	bij	de	jongere	spelers.
Hoe	was	je	eerste	wedstrijd?	Heeft	iemand	je	begeleid?
Daan	de	Ruiter	heeft	mij	tijdens	de	eerste	wedstrijd	begeleid.	Ik	mocht	de	JO11-2	fluiten	en	dat
vond	 ik	 best	 spannend	 want	 veel	 spelers	 kennen	 mij	 omdat	 ik	 bijvoorbeeld	 met	 hun	 oudere
broer	samen	voetbal.	De	wedstrijd	verliep	heel	vriendschappelijk	en	daardoor	ook	heel	goed.	Ik
kreeg	goede	tips	in	de	rust	die	ik	gelijk	heb	toegepast	in	de	tweede	helft.	
Wat	was	je	leukste	wedstrijd	tot	nu	toe	en	waarom?
De	wedstrijd	van	de	JO12-4	tegen	Be	Fair	was	de	leukste	wedstrijd	tot	nu	toe.	Het	was	een	hele
spannende	wedstrijd	die	gelijk	op	ging	met	veel	doelpunten.	
Wat	vind	je	het	moeilijkste	bij	fluiten?	
Het	lastigste	vind	ik	dat	ik	bij	mijn	beslissing	moet	blijven.	Soms	ben	je	geneigd	mee	te	gaan	in
de	opmerkingen	 van	 coaches	en	 toeschouwers.	De	 laatste	wedstrijd	 bleef	 ik	 al	 veel	meer	 bij
mijn	eerste	beslissing.	Dat	helpt	mij	in	de	wedstrijd.
Heb	je	een	tip	aan	voetballers	als	scheidsrechter?
Respecteer	de	beslissing	van	de	scheidsrechter	en	leg	je	erbij	neer.	Ga	gewoon	voetballen	en
niet	om	alles	in	discussie.
En	heb	je	een	tip	als	voetballer	aan	scheidsrechters?
Zie	elke	wedstrijd	als	een	nieuwe	wedstrijd	en	beoordeel	spelers	niet	op	basis	van	voorgaande
ervaringen.
Heb	je	nog	iets	anders	wat	je	zou	willen	zeggen?
Je	weet	pas	echt	of	scheidsrechter	zijn	iets	voor	je	is	als	je	het	hebt	geprobeerd.	

Pascal	super	dat	je	het	scheidsrechtersteam	bent	gaan	versterken!	We	hopen	dat	jij	en	Olympia
nog	lang	plezier	aan	het	door	jou	leiden	van	wedstrijden	naast	het	voetballen	zullen	hebben!	
Heb	jij	ook	interesse	om	jeugdscheidsrechter	te	worden?	Neem	contact	op	met	scheidsrechter-
coördinator	jeugd	Cyriel	de	Jong	(mail:	scheidsrechter_jeugd@gcfc-olympia.nl).	

Pim	van	't	Hoog	vertelt
Ik	ben	Pim	van	't	Hoog,	geboren	in	1947	en	ik	woon	in	Reeuwijk.	Ik	ben	opgegroeid	aan	de	Ree
(Klein	Elfhoevenplas)	 tot	mijn	28e	 jaar.	 Ik	kom	uit	een	gezin	van	7	kinderen.	Op	mijn	16e	 jaar
ben	 ik	 lid	 geworden	van	Olympia.	Een	schoolvriendje,	Wim	Zoet,	 voetbalde	er	 en	de	afstand
naar	het	veld	was	korter	dan	naar	RVC.

Ik	heb	2	pieke	dochters	en	4	kleinkinderen,	die	half	Nederlands	en	half	Spaans	zijn.	De	moeder
Francien	 komt	 namelijk	 uit	 Barcelona.	 Ik	 speelde	 in	 de	 C	 met	 Hans	 Man	 in	 't	 Veld	 en	 Frank
Vervoort.	Later	in	de	senioren	in	het	5e	elftal	met	vrienden	Hans	de	Koning,	Leen	de	Bruin,	Joop
Hagen,	enz.	Leider	Evert	van	Dam.	Wij	werden	vaak	kampioen.

Vrijwiliger	Ik	heb	diverse	functies	gehad:		Supporters	Vereniging,	Elftal	Commissie,	Veteranen
Commissie,	 Club	 van	 Honderd,	 scheidsrechter,	 leider	 A-jeugd.	 Ik	 heb	 meegeholpen	 met
kleedkamers	bouwen,	nieuwbouw	(later	weer	verbouwd	samen	met	Willem	ten	Brink).	In	2015
met	 de	 jeu	 de	 boulesbaan	 en	 pannaveldjes.	 Ik	 ben	 zelf	 aannemer	 geweest.	 Er	 zijn	 heel	 wat
Olympianen	die	bij	mij	hebben	gewerkt.	Koste	veel	en	er	ging	wel	eens	iets	mis:		Bas	Mol	viel
met	de	kruiwagen	in	het	water	en	John	Roelofs	met	de	auto	....	Maar	dat	zijn	kleinigheden.	Het
langste	werkte	bij	mij	Piet	Endenburg,	zo'n	18	jaar.

Ik	 kom	zelf	uit	een	hoveniersbedrijf;	mijn	vader	was	hovenier.	 Ik	ben	nu	hoofd	snoeien	bij	 de
geweldige	 accommodatie	 commissie.	 Een	 fantastische	 groep,	 gezellig	 en	 goed.	 Ik	 ben	 ook
leider	samen	met	Vincent	 Govers	 van	 de	 jeu	 de	 boulesgroep	 op	 woensdagmiddag	 om	 13.30
uur.	

Herinneringen	 Mijn	 meest	 bijzondere	 herinnering	 (mooiste	 ook)	 is	 met	 de	 selectie	 naar
Tenerife.	Geweldige	organisatie!	Mijn	slechtste	herinnering	bij	Olympia	is	in	1966	verliezen	voor
promotie	tegen	Alphen.	Thuis	4-3.	

Ik	heb	heel	veel	te	danken	aan	de	club	Olympia	en	wil	hierbij		iedereen	-	vrienden	en	anderen	-
bedanken	voor	die	fijne	jaren!	Hele	fijne	Kerstdagen!

Door	Pim	van	 't	Hoog	 (op	 foto	boven	 links,	samen	met	Frank	Vervoort	bij	huldiging	als	meest
trouwe	supporter	in	2019	en	op	foto	onder	bij	veteranentoernooi	in	1988	zittend	in	het	midden)

Corona-testosteron-bommetje?
Ergens	in	de	berichtgeving	over	de	corona	pandemie	las	ik	dit	nieuwe	woord.	Een	woord	dat	bij
mij	 iets	 oproept	 als	 het	 ervaren	 van	 frustratie,	 negatieve	 emotie	 mede	 door	 de	 (in)directe
gevolgen	van	covid-19.	Het	gaat	over	(te)	korte	lontjes	omdat	we	niet	meer	kunnen	doen,	ook
niet	kunnen	ontladen,	wat	we	voor	de	corona	pandemie	allemaal	wel	konden	doen.	

Als	 zo'n	 bommetje	 tijdens	 het	 voetbal	 ontploft	 zie	 je	 soms	 heel	 vervelend	 gedrag,	 schelden,
zooitje	maken,	een	rode	kaart.	Ook	bij	Olympia	hebben	we	hier	soms	mee	te	maken	waardoor
vrijwilligers	 onnodig	 veel	 uren	 van	 hun	 vrije	 tijd	 moeten	 opofferen	 om	 te	 achterhalen	 wat	 er
precies	 is	 gebeurd,	 om	 aan	 te	 spreken	 op	 onacceptabel	 gedrag,	 een	 rapportage	 er	 over	 te
schrijven	voor	de	KNVB	of	om	de	schade	te	herstellen.

Als	er	zo'n	testosteron	(of	oestrogeen)	bommetje	in	je	huist,	zorg	er	zelf	voor	of	help	een	ander
om	geen	vonk	over	 te	 laten	slaan.	Loop	wat	extra	 rondjes	om	 je	hoofd	 leeg	 te	maken;	wissel
een	speler	op	 tijd	 (ook	als	 je	geen	wissel	hebt)	als	afkoelen	nodig	 lijkt;	spreek	een	supporter,
ook	van	de	tegenstander,	aan	als	deze	zich	verbaal	niet	in	de	hand	kan	houden.	En	een	feestje
bouwen	binnen	de	regels:	leuk,	maar	sla	ook	dan	niet	door!

Hoe	 met	 negatieve	 emotie	 om	 te	 gaan?	 Dat	 is	 voor	 iedereen	 verschillend.	 Bij	 mij	 zelf	 geeft
positieve	 energie	 opdoen	 het	 beste	 resultaat.	 Zoals	 op	 een	 vroege	 zaterdagmorgen	 in	 een
winterzonnetje	het	spel	begeleiden	bij	O8.	Een	van	de	spelertjes	valt	wat	ongelukkig.	Ze	helpen
hem	overeind.	 	Uit-	en	thuisteam	beslissen	samen	dat	het	sportiefste	 is	om	een	vrije	 trap	aan
hem	te	geven.	Ook	al	was	het	geen,	zeker	geen	duidelijke	overtreding.	Mooi	om	te	zien	en	zo
kan	het	in	coronatijd	gelukkig	ook	gaan.

Normen	en	Waarden
BELEID	OLYMPIA:	"Olympia	moet	een	omgeving	zijn	waar	een	ieder	op	een	plezierige	manier
kan	sporten,	spelen	en	sociale	contacten	kan	onderhouden.	Het	moet	een	veilige	plek	zijn	waar
je	jezelf	thuis	voelt.	Een	plek	met	een	grote	sociale	controle,	waar	je	kunt	ontspannen."

Hoe	vinden	we	dat	we	ons	moeten	gedragen	om	deze	veilige	omgeving	 te	creëren?	Olympia
heeft	 daarvoor	 sinds	 2007	 een	 actief	 normen	 en	 waarden	 beleid	 vastgesteld	 in	 	 Algemene
Ledenvergaderingen.	 Er	 zijn	 Olympia	 gedragsregels,	 naast	 de	 (spel)regels	 van	 de	 KNVB	 en
algemeen	 geldende	 regels	 in	 Nederland.	 Iedereen	 kan	 een	 melding	 doen	 als	 deze	 regels
worden	 overtreden.	 Een	 onafhankelijke	 commissie,	 de	 commissie	 normen	 en	 waarden,
behandelt	 deze	 meldingen	 en	 doet	 zelfstandig	 uitspraak.	 En	 denkt	 mee	 in	 het	 verder
ontwikkelen	van	beleid	hierover.	Daarnaast	wordt	via	de	commissie	gemonitord	bij	wedstrijden
met	specifieke	aandacht	voor	gedrag	van	spelers,	begeleiding	en	toeschouwers.	Als	steekproef
of	n.a.v.	een	signaal.	 Is	er	aanleiding	 toe,	dan	wordt	nader	onderzoek	gedaan	of	het	gesprek
met	het	team	aangegaan.	

Martijn	Koper	is	5	jaar	met	veel	plezier	actief	geweest	in	de	commissie.	Hij	doet	een	oproep	om
je	 aan	 te	 melden	 als	 vrijwilliger	 en	 "in	 een	 inspirerend	 team	 na	 te	 denken	 over	 hoe	 we	 met
elkaar	om	willen	gaan,	waar	 liggen	de	grenzen	en	 in	de	 toepassing	ervan	mee	bezig	 te	zijn".
Ook	nieuwe	monitors	zijn	zeer	welkom!	Mail:	normen@gcfc-olympia.nl

Meer	informatie?	Zie	de	website:	inleiding	en	normen	en	waarden	

Leidersavond	O10
Eind	 november,	 vlak	 voor	 de	 aanscherping	 van	 de	 corona	 maatregelen	 heeft	 JO10	 nog	 een
leidersavond	 kunnen	 organiseren.	 Een	 zeer	 inspirerende	 avond,	 waar	 alle	 coaches	 en
hoofdtrainer	 met	 elkaar	 diverse	 thema's	 konden	 behandelen.	 Zo	 hebben	 we	 gesproken	 en
kennis	gedeeld	over	hoe	 je	om	moet	gaan	met	wisselspelers	en	 iedereen	gelijke	speeltijd	wil
geven,	terwijl	je	grip	op	het	spel	niet	wil	verliezen.	Maar	ook	wat	je	het	beste	kan	doen	bij	fysiek
sterkere	 tegenstanders.	De	opstelling	2-1-2	of	dobbelsteen	5	 (JO10	speelt	met	6	versus	6)	 is
ook	uitgebreid	behandeld	met	als	extra	aandacht	hoe	je	 in	die	opstelling	goed	kunt	opbouwen
van	 achteruit.	 Naast	 het	 voetbaltechnische	 gedeelte	 hebben	 we	 ook	 ideeen	 gedeeld	 om	 alle
andere	ouders	zoveel	mogelijk	betrokken	te	houden	bij	Olympia.	

Kortom;	een	zeer	geslaagde	avond	waarbij	alle	coaches	grote	betrokkenheid	en	bevlogenheid
hebben	laten	zien	om	Olympia	als	vereniging	steeds	een	stapje	beter	te	maken.	

Door:	Peter	Bik,	coördinator	JO10	(op	de	achtergrond	in	rood	trainingsjack)

De	eerste	seizoenshelft	zijn	er	trainersavonden	georganiseerd	door	JC	en/of	TC	en	HJO's	voor
boven-	en	onderbouw	en	leidersavonden	voor	de	junioren	vanaf	O15,	O11/12,	O10	en	O8.

Korte	berichtjes	-	terugblik

De	agenda	16	december	2021	-	4	februari	2022
onder	voorbehoud	van	wijzigingen	door	corona
16	december		laatste	jeugdtrainingen	voor	winterstop	(tenzij	anders	afgesproken	door
HJO/trainer)
18	december		laatste	competitiedag	2021
18	december		laatste	keer	bar	open	in	2021	van	8.00	tot	16.00	uur
20	december		kleedkamers	dicht	voor	groot	onderhoud	tijdens	winterstop
30	december		Oliebollentoernooi	in	de	ochtend	op	het	veld
8	januari		einde	winterstop
10	januari		start	trainingen	jeugd
14	januari		einde	coronabeperking	dat	sporten	om	17.00	uur	moet	stoppen?
15	januari		start	Fase	3	competitie	6x6	en	8x8
15/16	januari		inhaal/beker	senioren	B-categorie
22/23	januari	inhaal/beker	jeugd	B-categorie	11x11
29/30	januari	op	z'n	vroegst	inhaal	speelweekend	A-categorie
2	februari		herstart	jeu	de	boulesgroep
4	februari		herstart	Walking	Football

Heb	jij	nieuwtjes	voor	de	nieuwsbrief,	de	website,	FaceBook	of	Instagram?
Mail	het	dan	graag	naar	redactie@gcfc-olympia.nl.	
De	tweede	nieuwsbrief	van	28/10/2021	gemist?	Klik	hier.	

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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