
De	technische	commissie	is	voor	onze	jeugdopleiding	nog	op
zoek	naar:

keeperstrainer	meisjes	O11	-	O19
hoofdtrainer	O8

Meer	informatie	is	te	krijgen	bij	de	technische	commissie.

De	jeugdcomissie	is	nog	op	zoek	naar:
een	coördinator	voor	de	Voetbalschool	-	zie	de	oproep
van	dit	voorjaar	van	Christine	de	Graaf
een	coördinator	voor	de	O8

Meer	informatie	is	te	krijgen	bij	Esther	van	Zutphen,	manager	pupillen.

Scheidsrechters	gezocht!
De	 rol	 van	 een	 scheidsrechter	 in	 het	 veld	 is	 heel	 belangrijk,
want	 zonder	 scheidsrechter	 is	 er	 geen	wedstrijd.	Hij/zij	 zorgt

voor	 fairplay	 én	 spelplezier.	 Voor	 verschillende	 leeftijdscategorieën	 is	 Olympia	 op	 zoek	 naar
scheidsrechters.	Zoek	je	een	vrijwilligerstaak	of	lijkt	het	je	gewoon	leuk,	meld	je	aan!
Cyriel	de	Jong	is	scheidsrechterscoördinator	bij	Olympia.	“Als	13/14/15-jarige	kun	je	al	kijken	of
je	 het	 leuk	 vindt	 om	 te	 fluiten,	 te	 beginnen	 bij	 wedstrijden	 O11.	 Dat	 doen	 we	 meestal	 in	 een
groepje	met	anderen	die	ook	net	beginnen.	Je	krijgt	eerst	wat	uitleg	en	dan	 is	het	 toch	vooral
een	kwestie	van	doen	en	meekijken	hoe	de	anderen	in	je	groepje	fluiten.	Ook	ouders	of	andere
familieleden	 en	 supporters	 mogen	 zich	 hiervoor	 bij	 mij	 melden.	 Je	 kunt	 het	 dan	 proberen	 en
bent	niet	verplicht	om	ermee	door	te	gaan.
Het	mooie	is	dat	je	heel	goed	ziet,	en	natuurlijk	ook	moet	zien,	wat	er	in	het	spel	gebeurt.	Je	ziet
meer	 dan	 de	 gemiddelde	 toeschouwer,	 staat	 letterlijk	 midden	 in	 het	 spel.	 Het	 is	 leuk	 om	 te
helpen	de	wedstrijd	in	goede	banen	te	leiden.	Als	dat	een	beetje	gelukt	is,	dan	stap	je	met	een
goed	gevoel	van	het	veld.
Om	te	beginnen	met	fluiten,	hoef	je	geen	KNVB-opleiding	gevolgd	te	hebben.	Wel	kun	je	daar
na	een	 tijdje	 toe	besluiten.	Zo	volgen	we	nu	met	een	aantal	 scheidsrechters	 van	Olympia	de
KNVB-opleiding	 voor	 vereniging-scheidsrechter.	 Dat	 zijn	 4	 avonden	 met	 zowel	 theorie	 als
praktijk.	 We	 krijgen	 bijvoorbeeld	 allerlei	 situaties	 voorgelegd	 met	 de	 vraag	 hoe	 we	 daar	 als
scheidsrechter	op	zouden	 reageren.	Het	gaat	deels	om	spelregelkennis,	maar	ook	om	hoe	 je
die	toepast.	Heel	nuttig	en	leuk	om	te	doen.”				
Lijkt	 het	 je	 leuk	om	wedstrijden	 te	 fluiten	en	het	 te	 proberen,	 of	wil	 je	 eerst	meer	 informatie?
Neem	dan	contact	op	met	Cyriel	via:	scheidsrechters_jeugd@gcfc-olympia.nl	of	06-23916231.

Nieuwe	shirtsponsor
We	hebben	er	een	nieuwe	shirt	sponsor	voor	de	komende	drie
jaar	bij!	Het	 Vijfde	 Huis	 sponsort	 JO17-1.	 Hierbij	 al	 vast	 een
voorproefje.

Heeft	 jouw	 bedrijf	 ook	 interesse	 om	 kledingsponsor	 van	 een
team	 of	 op	 een	 andere	 manier	 sponsor	 bij	 Olympia	 te
worden?	 Kijk	 eens	 op	 de	 website	 naar	 de	 mogelijkheden	 of
neem	contact	op	met	Michel	Heuvelman	tel.	06	23011666.

PLUS	 supermarkt	 heeft	 een	 spaaractie,	 waarbij	 clubs	 een
financieel	 steuntje	 in	 de	 rug	 kunnen	 krijgen.	 Tot	 en	 met	 13
november	ontvang	je	bij	elke	10	euro	aan	boodschappen	een
sponsorpunt.	Dit	 is	een	voucher	met	een	unieke	code.	Deze
code	 kun	 je	 activeren	 op	 de	 speciale	 actiesite:
www.plus.nl/sponsorpunten	 Je	 kunt	 hier	 GC&FC	 Olympia
kiezen	als	club	aan	wie	 je	de	sponsorpunten	geeft.	Daar	zijn
we	 heel	 erg	 blij	 mee,	 want	 met	 het	 geld	 hiervan	 kunnen	 we
bijvoorbeeld	nieuwe	ballen	of	materialen	aanschaffen.	Kortom,

op	naar	de	Plus!

PLUS	Gouda	(Koornneef	en	van	Ee)	verdeelt	maar	liefst	€20.000	onder	de	verenigingen!	Voor
Olympia	staat	de	teller	op	28	oktober	op:	€400		(plek	14).	

GROTE	 CLUB	 ACTIE	 Op	 8	 december	 is	 de	 landelijke
trekking	 van	 de	 loterij	 voor	 de	 Grote	 Clubactie	 2021.	 De
lotenverkoop	via	onze	pupillen	is	gestopt	zodat	de	vrijwilligers
voldoende	 tijd	 hebben	 om	 alle	 eenmalige	 machtigingen	 te
verwerken.	Heb	je	nog	een	boekje	thuis	liggen?	Graag	voor	1
november	inleveren	in	de	verzamelbox	bij	de	ontvangst!
Tot	 23	 november	 kun	 je	 nog	 wel	 online	 loten	 kopen	 van
Olympiaantje.	 80%	 van	 ieder	 lot	 van	 €3,--	 gaat	 direct	 naar
Olympia.	 Dat	 kun	 je	 eenvoudig	 doen	 door	 de	 QR-code	 te
scannen.

Ook	 door	 de	 lotenverkopers	 zijn	 prijzen	 te	 winnen.	 Deze
winnaars	 worden	 voor	 13	 december	 persoonlijk	 uitgenodigd	 voor	 een	 prijsuitreiking	 door	 de
commissie	GCA:	Mirjam	Lobensteijn,	Judith	de	Gruijl	en	Marjolijn	Schuijt.

Businessclub	Olympia	naar
Oranje!
Op	 16	 november	 bezoeken	 37	 businessclubleden	 van
Olympia	de	WK-kwalificatiewedstrijd	Nederland-Noorwegen	in
De	 Kuip	 in	 Rotterdam.	 Voorafgaand	 maakt	 het	 gezelschap

een	 rondvaart	 door	 de	 Rotterdamse	 Haven.	 Aan	 boord	 wordt	 een	 heerlijk	 diner	 geserveerd.
Zoals	het	er	nu	naar	uitziet	plaatst	de	winnaar	van	de	wedstrijd	zich	rechtstreeks	voor	het	WK	in
Qatar.	Een	absolute	kraker	dus.
De	Businessclub	Olympia	bestaat	uit	ruim	50	leden.	Doel	 is	het	organiseren	van	gezamenlijke
evenementen	 en	 het	 financieel	 ondersteunen	 van	 onze	 voetbalvereniging.	 Mocht	 u	 interesse
hebben	in	een	lidmaatschap,	kunt	u	contact	opnemen	met	commercie@gcfc-olympia.nl

Ton	Molenaar,	voorzitter	BCO

Wie	helpt	ons	wasteam?	
Iedere	 week	 worden	 de	 trainingshesjes,	 reserveshirts,
scheidsrechterskleding,	 wedstrijdkleding	 van	 de	 slectie	 en

keukenwas	 door	 ons	 wasteam	 gewassen.	 Ook	 hangen	 zij	 voor	 het	 weekend	 eventueel
reserveshirts	en	scheidsrechterkleding	klaar.

Omdat	een	van	de	dames	na	3	jaar	stopt	zijn	we	op	zoek	naar	een	vervanger	m/v.	Je	werkt	in
een	team	met	2	dames.	Je	bent	gemiddeld	2	uur	per	week	bezig	waar	een	kleine	vergoeding
tegenover	staat.	Wij	streven	er	altijd	naar	voor	woensdag	alles	te	hebben	weggewassen.	Als
vast	lid	van	het	wasteam	vervul	je	ook	gelijk	je	vrijwilligerstaak.

Geïnteresseerd?	Mail	naar	Gaby	Dols	secretaris@gcfc-olympia.nl	of	bel	06-13813366

Leidersavond	JO11	/		JO12
Op	 13	 oktober	 heeft	 de	 eerste	 leidersavond	 van	 het	 nieuwe
seizoen	 plaatsgevonden.	 Voor	 deze	 avond	 waren	 alle
leiders/coaches	uitgenodigd	samen	met	de	hoofdtrainers	Mark
Vollers	van	JO11	en	Paul	Spijkerman	van	JO12.
Opzet	 van	 deze	 avond	 was	 de	 leiders	 van	 de	 verschillende
teams	 te	 laten	 sparren	 met	 de	 hoofdtrainers	 over
verschillende	 technische	 en	 tactische	 voetbal	 gerelateerde

items	van	deze	 leeftijdsgroep.	Na	een	 technische	 inleiding	van	Paul	Spijkerman	kwam	er	een
goede	inhoudelijke	discussie	op	gang	over	spelwijzen	en	coaching	vormen.
Het	 streven	 om	 trainers	 en	 leiders	 dichter	 bij	 elkaar	 te	 brengen	 lijkt	 geslaagd	 daar	 er
verschillende	 afspraken	 zijn	 gemaakt	 om	 met	 elkaar	 mee	 te	 lopen	 tijdens	 trainingen	 en
wedstrijden.
	
Jeugdcommissie	Pupillen

Gastvrouw/heer	op	zondag
Als	 ons	 1e	 elftal	 thuis	 speelt,	 ontvangt	 het	 bestuur	 van
Olympia,	het	bestuur	of	afvaardiging	van	de	tegenstander	in

de	bestuurskamer.	Om	deze	gasten	te	kunnen	voorzien	van	een	hapje	en/of	een	drankje	zijn
wij	op	zoek	naar	een	gastvrouw/heer.	Het	gaat	om	de	zondagen	dat	Olympia	1	 thuis	speelt
van	13.00	–	uiterlijk	17.30	uur.	Lijkt	dit	je	leuk	om	te	doen,	dan	kun	je	reageren	door	een	mail
te	sturen	naar	Gaby	Dols;	secretaris@gcfc-olympia.nl	of	bel	06	–	138	133	66.

Dezelfde	teamsponsor
JO13-2	 speelde	 16	 oktober	 tegen	 Be	 Fair	 JO13-2.	 	 Teams
allebei	 gesponsord	 door	 Dierenkliniek	 De	 Gouwe!	 Heb	 je
interesse	om	sponsor	 te	worden?	Neem	dan	contact	 op	met
bestuurslid	 commercie	 Michel	 Heuvelman,	 tel.	 06	 23011666,
om	de	mogelijkheden	te	bespreken.	Ons	team	won	overigens
deze	wedstrijd	met	5-1.	

Website Olympia	Facebook Olympia	Twitter Olympia	Instagram Olympia	YouTube Olympia	LinkedIn

GC&FC	Olympia	-	28	oktober	2021 Bekijk	de	webversie

Tweede	nieuwsbrief	seizoen	2021/2022

In	deze	nieuwsbrief
JO14-1	de	eerste	jeugdkampioen	dit	seizoen
stagiares	van	MBO	Rijnland	stellen	zich	voor
maak	kennis	met	JO19-2
corona	update
Isra	uit	JO12-2		speelt	ook	in	MO12	ZH
de	week	van	de	scheidsrechter
2	gedichten	van	Olympianen
vacatures
welkom	bij	vrouwen	recreatief	op	vrijdag
agenda

en	nog	veel	meer.
	
Klik	op	bovenstaande	foto	voor	een	filmpje	van	the	making	off	van	de	voorpagina-foto	van	onze
nieuwe	 Presentatiegids.	 Achter	 bijna	 alle	 foto's	 in	 deze	 nieuwsbrief	 zit	 een	 link	 naar	 een
websitepagina	m.b.t.	het	artikel.

Veel	leesplezier!
De	nieuwsbrief	redactie:	Tessa	Schwering,	Wilma	Neefjes	en	sinds	deze	editie	Annette	Kho.

JO14-1	de	eerste	jeugdkampioen	van	dit	seizoen!
Traditiegetrouw	 sprong	 de	 JO14-1	 onlangs	 de	 Breevaart	 in.	 Ze	 werden	 na	 de	 eerste
competitiefase	kampioen	in	de	1e	klasse	met	één	gelijkspel	en	voor	de	rest	overwinningen.	Een
mooie	prestatie!
Kevin	de	Jong	(27)	 is	op	zijn	zestiende	het	 trainersvak	 in	gestapt	en	heeft	daarna	bij	DONK,
ONA	en	Excelsior	Rotterdam	gewerkt.	Hij	 is	trainer	van	de	JO14-1	en	ook	hoofdtrainer	van	de
O14	bij	Olympia.	“Ik	heb	nu	zo’n	15	maanden	te	maken	met	deze	groep.	Als	ik	terugkijk	naar	al
deze	maanden	zie	ik	een	positieve	ontwikkeling.	Een	team	wat	echt	een	team	aan	het	worden
is,	wat	een	hoop	voor	elkaar	over	heeft,	maar	ook	een	team	waarin	individuele	klasse	ook	soms
heel	erg	nodig	 is	en	boven	komt	drijven.	Vorig	 seizoen	hadden	wij	 het	 in	de	hoofdklasse	erg
zwaar.	Nu	maken	wij	een	stap	naar	een	hogere	1e	klasse,	zelf	 zou	 ik	het	zeker	nog	wel	een
keer	willen	proberen	in	de	hoofdklasse.	Ik	heb	er	alle	vertrouwen	in	dat	deze	gasten	nu	wel	echt
hun	mannetje	kunnen	staan.”
Arjan	Nobel	(46)	 heeft	 jaren	 in	Olympia	1	gespeeld,	 en	 is	 toen	ook	 kampioen	geworden.	Hij
speelt	nu	in	Olympia	3	op	de	zondag	en	is	 leider	van	de	JO14-1,	waarin	zijn	zoon	speelt.	“De
mooiste	wedstrijd	was	ongetwijfeld	die	tegen	CVC	Reeuwijk.	Het	was	thuis,	met	veel	publiek,	en
mooi	weer.	Het	was	de	beslissende	wedstrijd	en	erg	spannend	want	we	kwamen	0-2	achter	te
staan.	Na	de	rust	ging	het	beter	en	uiteindelijk	wonnen	we	met	3-2!”
Kevin	en	Arjan	stellen	hun	spelers	voor:
Shwe	Win	–	Een	enorme	zekerheid	 in	de	goal,	wedstrijden	win	 je	niet	alleen	door	 te	scoren,
maar	ook	om	te	voorkomen,	hier	is	hij	al	regelmatig	erg	belangrijk	in	geweest.
Olaf	–	Een	 jongen	met	de	grootste	 longinhoud	van	het	 team,	geef	hem	een	 taak	en	hij	 voert
hem	uit.
Cas	 –	 Een	 ware	 tank	 achterin,	 wil	 je	 hem	 voorbij?	 Dan	 zal	 je	 eerst	 door	 hem	 heen	 moeten
lopen.
Finn	–	In	de	lengte	nog	niet	zo	groot,	maar	voor	het	team	een	hele	grote	speler	die	altijd	op	het
juiste	moment	op	de	juiste	plek	staat.
Michael	–	Een	 jongen	die	met	zo	ontzettend	veel	zekerheid	speelt,	met	nauwelijks	balverlies,
erg	knap!
Marijn	–	Graag	zijn	woordje	klaar,	maar	met	verdedigen	staat	hij	daar!
Lucas	–	De	architect	op	het	middenveld,	tweebenig	en	een	heerlijke	passnauwkeurigheid.
David	–	Op	elke	positie	weet	hij	gevaarlijk	te	zijn	voor	de	tegenstander,	een	geweldige	strijdlust.
Pascal	–	Conditioneel	top,	Pascal	is	overal	en	weet	steeds	belangrijker	te	zijn	voor	het	team.
Boaz	–	De	jongen	die	van	niets	een	geweldige	aanval	kan	voorbereiden	met	zijn	overzicht.
Khalid	–	Laat	schieten	en	koppen	maar	aan	Khalid	over,	dit	bouwt	hij	graag	om	naar	goals.
Ali	–	Met	zijn	snelheid	 is	hij	 iedereen	de	baas	en	met	zijn	schot	schiet	hij	dwars	door	het	net
heen.
Achraf	–	Technisch	verfijnd	en	echt	een	neusje	voor	de	goal.

Studenten	van	MBO	Rijnland	trainen	onze	pupillen
Al	zo'n	10	jaar	zijn	studenten	van	MBO	Rijnland	/	sport	&	bewegen	actief	als	trainers	bij
onze	 jongste	 jeugd	zoals	op	de	woensdag	bij	de	Voetbalschool	en	de	maandagmiddag.
Zij	stellen	zich	aan	jullie	voor.

Naam:	Justin	Vierhout	(links	op	de	foto)	
Ik	 beoefen	 zelf	 ook	 een	 sport.	 Dat	 is	 voetbal	 en	 dat	 doe	 ik	 op	 bij	 VV	 Schoonhoven	 in
Schoonhoven.	 Waarom	 ik	 voor	 sport	 &	 bewegen	 gekozen	 heb?	 Dat	 is	 omdat	 ik	 graag	 met
verschillende	 doelgroepen	 wil	 werken	 en	 graag	 mensen	 wil	 motiveren	 om	 lekker	 te	 gaan
bewegen	en	dat	kan	op	allerlei	manieren	uiteraard!	Ik	zie	het	als	een	tussenstap	in	mijn	carrière
omdat	ik	graag	mij	wil	doorontwikkelen	tot	een	volwaardige	lesgever.	Het	einddoel	en	bij	wat	ik
wil	lesgeven	ben	ik	nog	niet	100%	over	uit	maar	daar	komt	door	deze	opleiding	een	beter	beeld
straks	bij!	 Ik	vind	het	 leukste	aan	 training	geven	dat	 je	een	ontwikkeling	ziet	bij	veel	sporters.
Dat	je	ziet	dat	de	vooruitgang	die	ze	geboekt	hebben	enorm	knap	is.	En	je	kijkt	uiteraard	naar
het	collectief	dus	de	groep.	Maar	ik	vind	het	ook	erg	leuk	om	individueel	mensen	beter	te	maken
en	er	voor	te	zorgen	dat	 je	 iedereen	met	een	glimlach	weer	naar	huis	stuurt.	Er	 is	perspectief
voor	iedereen	dat	moet	je	als	docent	/	trainer	ook	uitstralen	vind	ik,	dat	ze	er	allemaal	bij	horen!
Hallo	Ruben	hier		(rechts	op	de	foto)
Ik	 sport	 bij	 BC	 Sluyk	 Lekkerkerk	 (badminton).	 Ik	 heb	 gesport	 bij	 VV	 Lekkerkerk.	 Ik	 heb	 voor
deze	opleiding	gekozen,	omdat	 ik	 later	personal	trainer	wil	worden.	Daarnaast	vind	ik	het	 leuk
om	mensen	te	motiveren	en	daarvan	de	resultaten	te	zien	tijdens	het	lesgeven.	Het	leukste	aan
training	geven	is	het	motiveren	en	dat	de	kinderen	genieten	van	de	training	(dat	 je	dat	aan	ze
kan	 zien)	 en	 dat	 je	 daarvan	 ook	 zelf	 genieten	 kan.	 Ook	 wil	 ik	 graag	 helpen	 als	 een
individueel	kind	het	lastig	vindt.

Naam:	Dylano	Gelijns	(tweede	van	links	op	de	foto)
Ik	 sport	 zelf	 bij	 SVS	 voetbalclub	 in	 Capelle.	 Ik	 wil	 sportleraar	 worden	 en	 daarom	 doe	 ik	 de
opleiding	sport	&	bewegen.	Met	die	kinderen	omgaan	en	horen	dat	ze	het	leuk	vonden	is	wat	ik
het	leukste	vind	aan	training	geven.	
Naam:	Romy	(rechts	op	de	foto)
Ik	doe	zelf	aan	paardrijden.	Dat	doe	ik	in	Lopik	bij	manege	Lopewick.	Ook	doe	ik	aan	fitness.
Ik	volg	de	opleiding	sport	&	bewegen	omdat	het	me	erg	 leuk	 lijkt	om	de	 lifestyle	en	coaching
kant	op	te	gaan.	
Het	leukste	aan	training	geven	vind	ik	dat	je	met	kinderen	bezig	bent,	het	is	soms	wel	moeilijk
maar	ze	zijn	altijd	enthousiast	en	ze	willen	graag	meedoen.
Naam:	Kimberly	van	Staveren	(foto	tweede	van	rechts)
Ik	heb	een	 lange	tijd	aan	dansen	gedaan.	 Ik	weet	nog	niet	wat	 ik	 later	wil	worden	wat	 ik	 later
met	deze	opleiding	wil	gaan	doen.	Ik	vind	het	leuk	om	kleine	kinderen	te	helpen	en	ze	een	leuke
middag	te	geven.
Mijn	naam	is	Debbie	de	Goede	(foto	hieronder	tijdens	keeperstraining)
Ik	sport	zelf	bij	VV	Nieuwerkerk.	Ik	volg	de	opleiding	sport	&	bewegen	omdat	ik	het	leuk	vind	om
kinderen	 te	 motiveren	 om	 te	 sporten	 en	 later	 wil	 ik	 gymles	 geven	 of	 sport	 evenementen
organiseren.	Ik	vind	het	leukste	aan	training	geven:	als	ik	zie	dat	de	kinderen	plezier	hebben.	
Debbie	is	ook	als	scheidsrechter	actief	bij	de	jeugd	van	Olympia.

Maak	kennis	met	JO19-2
De	foto	van	dit	team	stond	niet	in	de	presentatiegids,	reden	om	alsnog	een	foto	te	plaatsen	in
deze	nieuwsbrief.		Twee	van	de	drie	trainers	(de	oudste	trainer	is	de	vader	van	een	speler)	van
dit	 team	zijn	zelf	ook	nog	heel	 jong.	"Ik	ben	een	jaartje	ouder	dan	de	spelers",	vertelt	 Ian	 van
Grieken	(19).	"Ik	krijg	vaak	de	vraag	hoe	dat	is.	Ik	ervaar	het	als	heel	positief.	De	spelers	zien
mij	echt	als	trainer,	daarnaast	kan	ik	ook	een	vriend	zijn."	Van	Grieken	voetbalde	al	een	tijd	bij
Olympia	 en	 trainde	 al	 jongere	 kinderen,	 zoals	 de	 O13	 in	 Woerden.	 Hij	 ontwikkelde	 zich	 nog
verder	 in	het	 trainen	bij	de	 trainersopleiding	 in	Zeist	bij	de	KNVB.	"Daarom	nemen	ze	mij	ook
serieus,	 ik	weet	waar	 ik	het	over	heb.	 Ik	heb	er	veel	plezier	 in	en	 ik	zie	dat	deze	spelers	een
stuk	verder	zijn	in	voetbal	dan	de	jongere	kinderen.	Dit	team	is	ook	serieus	en	we	hebben	een
goede	start	gehad,	in	de	eerste	periode	zijn	we	derde	geworden.	Ik	zag	steeds	vooruitgang	bij
de	spelers	en	ben	echt	trots	op	ze."	
Trainer	Rafik	Assakaji	(21)	is	trainer	geworden	omdat	zijn	broertje	Riyad	in	dit	team	speelt.	"Ik
stond	bij	de	training	te	kijken	en	zag	dat	Ian	het	alleen	deed,	en	besloot	om	mee	te	gaan	helpen.
Ik	had	nog	geen	trainerservaring,	maar	voetbal	wel	al	heel	lang."	Ook	Rafik	is	trots	op	het	team.
"Het	kostte	even	wat	tijd,	maar	inmiddels	raken	ze	steeds	beter	op	elkaar	ingespeeld,	en	is	het
echt	een	team	geworden."	Rafik	speelt	zelf	in	de	selectie	van	Olympia.

Enkele	spelers	stellen	zich	voor:
Naam:	Luuk	v/d	Stad	 Ik	 speel	 bij	 Olympia	 sinds	 2009.	 Mijn	 voorkeurs	 positie:	 rechtsachter.
Leuk	aan	voetbal:	3e	helft.	Andere	hobby's:	gamen	/	terrasje	pakken	of	zo.	Ik	hoop	dit	seizoen
voor	de	derde	keer	kampioen	te	worden	met	Olympia!
Naam:	 Fadi	 Daoudi	 Ik	 speel	 sinds	 kort	 bij	 Olympia.	 Mijn	 voorkeurs	 positie:	 overal	 op	 het
middenveld.	 Leuk	 aan	 voetbal:	 in	 beweging	 zijn.	 Andere	 hobby's:	 kickboks	 en	 films	 kijken.	 Ik
hoop	dit	seizoen	veel	te	kunnen	winnen	met	het	team.
Naam:	 Oscar	 Denley	 Ik	 speel	 bij	 Olympia	 sinds	 2021.	 Mijn	 voorkeurs	 positie:	 middenveld
(eigenlijk	niet	echt	een	voorkeur).	Leuk	aan	voetbal:	het	 teamspel.	Andere	hobby's:	 tennis.	 Ik
hoop	dit	seizoen	weer	voluit	te	kunnen	spelen	na	mijn	blessure.
Naam:	Rens	de	Bas	 Ik	speel	bij	Olympia	sinds	2010.	Mijn	voorkeurs	positie:	spits.	Leuk	aan
voetbal:	 goals	 scoren.	 Andere	 hobby's:	 gamen,	 Netflixen,	 YouTube,	 chillen	 met	 vrienden.	 Ik
hoop	dit	seizoen	kampioen	te	worden	met	JO19-2.

We	mogen	weer
We	mogen	weer
Het	veld	betreden
Het	rood-zwarte	logo
Fier	op	de	borst	
Ons	hart	dat	alsmaar	
Sneller	klopt

We	mogen	weer	
Rennen	en	passen,	tikkie-takka	
Passeren	en	scoren	
Juichen,	maar	ook	huilen
Tot	de	uiterste	
Grens

We	mogen	weer
In	de	brandende	hitte	
Of	de	snijdende	kou
Het	maakt	niet	uit
Je	gaat	ervoor	want
Dit	is	waar	je	van	houdt

We	mogen	weer
Genieten,	winnen,	feliciteren
En	ook	verliezen,	praten,	samen	
Leren	voor	de	toekomst
Ere	wie	ere	
Toekomt		

We	mogen	weer
Op	de	tribune	
Onze	club	aanmoedigen
De	geur	van	koffie	en	van	gras
Het	is	bijna	zoals	het	
Altijd	was	

We	mogen	weer	
Olympia

Tessa	Schwering

Corona.....	we	mogen	alweer	veel	op	en	rond	de	voetbalvelden.	Maar	we	moeten	alert	blijven,
want	 we	 zijn	 er	 zeker	 nog	 niet	 van	 af.	 Dat	 merken	 we	 ook	 aan	 het	 nog	 steeds	 uitvallen	 van
wedstrijden	 door	 uitbraken	 in	 teams,	 zoals	 afgelopen	 weekend	 nog	 bij	 DOSKO	 in	 Bergen	 op
Zoom	waardoor	de	wedstrijd	van	ons	1e	elftal	niet	gespeeld	kon	worden.	En	het	 is	 te	merken
aan	 veel	 blessures	 waardoor	 vooral	 bij	 de	 recreatieve	 senioren	 veel	 wedstrijden	 worden
uitgesteld,	 er	 zijn	 teams	 die	 pas	 1	 competitiewedstrijd	 hebben	 gespeeld............	 blijkbaar
'opstartproblemen'	 na	 twee	 afgebroken	 voetbalseizoenen.	 Nog	 minder	 fraai,	 het	 is	 ook	 te
merken	 aan	 gedrag	 binnen	 en	 buiten	 de	 lijnen	 van	 spelers	 en	 publiek.	 Blijkbaar	 zijn
voetbalwedstrijden	 een	 uitlaatklep	 om	 stress	 of	 frustratie	 kwijt	 te	 raken.	 De	 kranten	 en	 TV
melden	veel	incidenten.	

Voor	ieders	gezondheid:	blijf	dus	voorzichtig	en	houd	je	aan	de	corona	regels!
Wat	voetbal	betreft:	houdt	elkaar	binnen	en	buiten	de	 lijnen	scherp	op	sportiviteit	en	 respect
(lees:	normaal	gedrag)	naar	medespelers,	 tegenstanders,	overig	publiek	en	 'last	but	not	 least'
naar	de	scheidsrechters!	Zo	kunnen	we	weer	 'zo	normaal	mogelijk'	 genieten	van	het	mooiste
spelletje	dat	er	is.

Een	sportief	seizoen,	dat	willen	we	toch	allemaal?
Spelers	en	veel	ouders	van	de	O8	en	O9	 teams	hebben	op	zaterdag	28	augustus	 informatie
uitgewisseld,	kennis	en	 teamafspraken	gemaakt.	Hun	afspraken	staan	op	de	 teampagina's	op
de	website.	Kennen	alle	ouders	in	jouw	team	elkaar	al?	Hebben	jullie	al	gesproken	over	wat	het
vorige	seizoen	top	ging,	dus	tip	voor	nu,	of	wat	beter	kan	en	hoe	je	dat	wilt	doen	met	elkaar?
Tip:	maak	ook	een	leuke	teamyell.

Op	 de	 website	 pagina	 van	 de	 werkgroep	 sportiviteit	 en	 respect	 vind	 je	 tips	 over	 afspraken
maken,	filmpjes	met	voetbalhumor	zoals	De	regels	van	Floor	of	van	De	Vliegende	Panters	 en
lief	 met	 de	 praatjesmakers	 of	 van	 de	 KNVB	 om	 je	 te	 inspireren.	 Ook	 zijn	 er	 linken	 naar
informatie	 over	 de	 4	 inzichten	 in	 trainerschap,	 ook	 specifiek	 voor	 pubers	 en	 jongste	 jeugd,
waarbij	het	afspraken	maken	ook	een	onderdeel	is.	Je	kunt	leden	van	de	werkgroep	vragen	om
jouw	team	te	helpen.	

Isra	van	JO12-2	speelt	in	regioteam	KNVB
Isra	Ait	El	Gharri	(11)	is	uit	honderd	meisjes	gekozen	om	lid	te	worden	van	het	regioteam	MO12
Zuid-Holland.	Dit	is	een	selectieteam	van	de	beste	speelsters	uit	de	provincie	Zuid-Holland.	"Op
mijn	 verjaardag,	 3	 september,	 kreeg	 ik	 een	 mail	 dat	 ik	 was	 uitgenodigd	 voor	 een	 KNVB-
evenement	in	Waddinxveen",	vertelt	de	jonge	speelster.	"Uit	100	meisjes	zouden	er	20	gekozen
worden.	De	andere	19	meisjes	die	zijn	gekozen	komen	ook	uit	Zuid-Holland.	We	trainen	om	de
week	 in	 Waddinxveen,	 of	 spelen	 een	 wedstrijd	 of	 toernooi.	 Die	 andere	 meiden	 zijn	 heel	 erg
goed,	dus	ik	leer	er	heel	veel	van."
Ze	is	sowieso	tot	en	met	januari	lid	van	dit	team.	"Dan	start	er	weer	een	nieuwe	selectieronde
voor	 de	 O13.	 Ik	 hoop	 daar	 dan	 ook	 weer	 bij	 te	 zijn.	 Ik	 wil	 graag	 iets	 bereiken	 met	 voetbal,
volgend	seizoen	zou	ik	heel	graag	bij	de	O13-1	bij	Olympia	willen	voetballen."

Heerlijk	fruit	na	de	wedstrijd
Het	team	van	JO8-1	lust	wel	wat	gezonds	tijdens	hun	wedstrijdjes.	Elke	week	maakt	een	ouder
een	bak	met	fruit	of	iets	anders	gezonds	wat	de	jongens	kunnen	opeten.	Samen	zorgen	ze	zo
voor	een	gezond	team,	met	een	gezonde	start	van	het	seizoen!

Annemieke,	ouder	van	Ruben

SPONSORACTIES	VOOR	OLYMPIA

Deze	 week	 is	 de	 jaarlijkse	 actie	 Rabo	 Clubsupport	 geeindingd.	 Leden	 van	 de	 Rabobank
kunnen	 in	deze	actie	 stemmen	op	3	 verenigingen	 /	 organisaties.	Met	de	opbrengst	 van	deze
actie	 zijn	 de	 afgelopen	 jaren	 o.a.	 Walking	 Football	 en	 het	 Pupillenkamp(dag)	 gesteund.	 De
opbrengst	wordt	begin	november	bekend	gemaakt.	Ook	de	AH	heeft	een	spaaractie	gehad.	De
opbrengst	hiervan	is	nog	niet	bekend.

Olympianen	bedankt	voor	jullie	steun!

Vrouwen	gezocht	voor	potje	vrijdagavond	voetbal
Ze	wilden	altijd	al	op	voetbal	of	hebben	al	gevoetbald.		Sinds	het	begin	van	dit	seizoen	staat	er
een	enthousiaste	groep	vrouwen	elke	vrijdagavond	op	het	veld.	 "Allerlei	niveaus	door	elkaar",
vertelt	Quinia	Vermeulen,	contactpersoon	van	Vrouwen	Recreatief	(foto	staand	5e	v.l.).	 	Zelf	 is
ze	helaas	geblesseerd	momenteel,	maar	ze	is	blij	dat	deze	groep	er	nu	is.	"Ik	wilde	altijd	al	op
voetbal,	 maar	 als	 kind	 van	 gescheiden	 ouders	 met	 verschillende	 woonplaatsen	 kon	 dat	 niet.
Aan	de	wedstijden	op	zaterdag	zou	ik	dan	niet	elke	week	mee	kunnen	doen."	Quinia	is	nu	voor
het	derde	 jaar	coach	bij	de	MO13-1,	het	 team	van	haar	dochter.	 "Een	aantal	moeders	van	dit
team	leek	het	een	paar	 jaar	geleden	leuk	om	een	vrouwenteam	op	te	zetten.	We	hebben	een
tijdje	 met	 het	 eerste	 team	 meegetraind,	 maar	 dat	 was	 toch	 te	 lastig	 vanwege	 het
niveauverschil."
Vorig	 seizoen	 was	 er	 een	 pilot	 met	 VoetbalFIT.	 Sommige	 deelnemers	 doen	 daar	 nog	 steeds
mee	 en	 een	 aantal	 combineren	 het	 met	 competitie	 spelen.	 "Maar	 het	 echte	 voetballen	 is	 op
vrijdagavond.	 Eerst	 trainen	 we,	 voorbereid	 door	 iemand	 uit	 de	 groep,	 en	 zijn	 we
voetbaltechnieken	aan	het	leren,	en	we	sluiten	af	met	een	partijtje."

Vrouwen	Recreatief	kan	nog	wel	nieuwe	aanwas	gebruiken.	"We	zijn	nu	met	drie	vrouwen,	en
als	Quinia	 is	hersteld	van	haar	blessure	met	vier,	die	alleen	recreatief	trainen",	vertelt	Gemma
van	 der	 Kaa	 (foto	 staand	 2e	 v.l.),	 die	 ook	 contactpersoon	 is	 en	 zorgt	 dat	 elke	 vrijdag	 alle
trainingsspullen	 klaar	 staan	 en	 ook	 weer	 opgeruimd	 worden."	 De	 andere	 15	 leden	 van	 de
trainingsgroep	 spelen	 ook	 competitie	 7x7	 op	 vrijdag,	 namelijk	 in	 VR18+	 en	 VR30+.	 Als	 er	 bij
onze	groep	nog	nieuwe	deelnemers	bij	komen,	dan	kunnen	de	trainingen	ook	doorgaan	als	de
twee	competitieteams	wedstrijden	hebben	op	vrijdagavond.	Nieuwe	aanwas	is	welkom,	ik	maak
ze	graag	wegwijs."

Heb	 je	 interesse	 in	 een	 proeftraining,	 neem	 dan	 contact	 op	 met	 Gemma	 of	 Quinia.
Via	mail:	vrouwenvr@gcfc-olympia.nl

Olympia	135	jaar
Ouwe	tevreden	knakkers
	
We	verliezen	ons	in	gedachten
denken	meestal	dat	we	beter	zijn
dan	dat	de	werkelijkheid	nu	is
	
Wat	voor	werk	we	deden
wat	voor	geld	we	bezitten
onze	status,	onze	positie
doet	er	allemaal	niet	toe
	
We	accepteren	elkaar
om	wie	we	zijn,	niet
om	wat	we	bezitten
	
We	koesteren	het	samen
zijn,	het	lachen,	genieten
drinken,	en	herhalen	van	ouwe
sterke	verhalen
	
Het	is	niet	uit	te	leggen
gevoel	van	jongens	in	de	kleedkamer
voetbalschoen	noppen	op	het	steen
geur	van	zweet,	humor
	
Nooit	afzeiken	geen	negativiteit
maar	voetbal,	passie	voor	het		spelletje,
mannenpraat.	Prachtig
	
Genot	om	onderdeel	van	het	Goudse	Olympia	Old	Stars	te	zijn.
	
Ton	Houtman

Nieuwe	foto	spelerspas
Tot	1	november	kun	je	je	schattige	kinderfoto	nog	vervangen	door	een	foto	hoe	je	er	nu	uit	ziet
op	je	spelerspas	in	de	app	voetbal.nl.	DOEN!	En	check	graag	gelijk	of	je	contactgegevens	nog
kloppen.	 Zo	 niet	 en	 lukt	 zelf	 aanpassen	 niet?	 Stuur	 dan	 een	 berichtje	 naar
ledenadministratie@gcfc-olympia.nl	met	je	volledige	naam	en	te	wijzigen	gegevens.

De	agenda	29	oktober	-	27	december
30	oktober	start	2e	fase	pupillen	/	deel	junioren
31	oktober	inleveren	GCA	boekjes
10	november	KNVB	scheidsrechtercursus:	uitreiken	diploma's
13	november	intocht	Sinterklaas	in	Gouda
13	november	einde	PLUS	sponsoractie
15	november	leideravond	O9	/	O10	(onder	voorbehoud)
23	november	einde	GCA	online	lotenverkoop
24	november	pietentraining	(15.00	-16.00	uur)
FIFA	toernooi	-	datum	nog	niet	bekend
9	december	bekendmaking	landelijke	winnaars	GCA	
13	december	prijsuitreiking	winnaars	lotenverkopers	GCA	(9-12	uur)
17	december	Kerstklaverjassen	(meer	informatie	bij	Willie	Keijzer	en	Rob	van	der	Vijgh)
25	december	winterstop	/	kerstvakantie

In	de	volgende	nieuwsbrief
Heb	 jij	 nieuws	 voor	 de	 nieuwsbrief?	 Mail	 het	 dan	 graag	 naar	 redactie@gcfc-olympia.nl.	 Copij
graag	voor	20	december	insturen.

In	de	volgende	kerst-nieuwsbrief	(of	er	voor	via	de	website):
interview	 met	 Jeroen	 van	 Lookeren,	 naast	 hoofdtrainer	 O19,	 als	 werknemer	 van
SportpuntGouda	actief	als	clubkadercoach	bij	de	meidenteams;
maak	kennis	met	drie	jonge	talenten	uit	onze	O9,	uitgenodigd	voor	trainingsstages	bij	prof
clubs	als	Ajax,	Feijenoord	en	SPARTA.	Succes	Youssef,	Sami	en	Dex!
drager	van	de	60-jaar	speld	Pim	van	't	Hoog	vertelt	over	zijn	Olympia

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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