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UITNODIGING	FEEST	6	JUNI	2022

Beste	Olympianen,

Eindelijk	is	het	weer	zo	ver	en	kunnen	we	na	2	jaar	corona	de	verjaardag	van	de	mooiste	en
een	 van	 de	 oudste	 clubs	 van	 Nederland	 weer	 groots	 gaan	 vieren.	 Maandag	 6	 juni	 (2e
Pinksterdag)	zal	een	dag	vol	activiteiten	worden	op	de	Bodegraafsestraatweg.	

12:45	-13:45	uur	Kampioenen	Game
Alle	 jeugdteams	 die	 kampioen	 geworden	 zijn	 zullen	 op	 het	 hoofdveld	 een	 onderlinge
voorwedstrijd	spelen.	Na	deze	wedstrijd	zijn	er	voor	alle	kampioenen	VIP	plekken	gereserveerd
op	de	tribune	om	de	belangrijke	wedstrijd	te	kijken	tussen	Olympia	1	–	DHC	1.

14:30	uur	Olympia	–	DHC.
Ons	vlaggenschip	heeft	in	de	laatste	4	wedstrijden	8	knappe	punten	gepakt	en	staat	nu	op	de
veilige	10e	plaats	en	handhaaft	zich	in	de	1e	klasse	als	ze	deze	plek	behoudt.	Maar	de	directe
concurrenten	 hebben	 ook	 punten	 gepakt.	 Daardoor	 is	 ons	 team	 nog	 niet	 veilig.	 Om	 de
nacompetitie	 te	ontlopen	moet	er	gewonnen	worden	a.s.	maandag	om	niet	afhankelijk	 te	zijn
van	de	resultaten	bij	drie	andere	 teams.	ALLE	SUPPORT	 is	dus	zeer	welkom	om	Olympia	1
aan	te	moedigen	voordat	het	feest	los	kan	barsten!	

16:30	uur	Huldiging	kampioenen.
Direct	na	de	wedstrijd	van	Olympia	1	zal	op	het	hoofdveld	de	huldiging	plaatsvinden	van	alle
kampioenen	in	de	KNVB	competitie	dit	seizoen	door	onze	voorzitter.

Start	feestavond	
Na	de	huldiging	zal	rond	17:00	uur	de	DJ	van	Superfuif	het	stokje	overnemen	van	de	voorzitter
en	de	muziek	door	de	speakers	laten	galmen	in	de	Rood-Zwart	versierde	kantine.

Barbeque
Restaurant	 Bij	 Ons	 zal	 de	 BBQ	 op	 het	 dakterras	 verzorgen	 met	 overheelijke	 home	 made
broodjes	runder-hamburger,	de	bekende	kipsaté	stokken	met	brood	en	de	specialiteit:	broodje
pulled	pork!	Natuurlijk	is	er	ook	halal	aanbod.	NB	BBQ	is	tegen	betaling.	

19.00	uur	Huldiging	meest	waardevolle	spelers
Om	19:00	zal	de	voorzitter	de	microfoon	in	handen	nemen	om	de	meest	waardevolle	spelers
bekend	te	maken	van	alle	voetbalteams	vanaf	017	+	senioren.	NB	O23-3	is	pas	ca	21.00	uur.

Feestzanger	Irvine
Na	het	 officiële	 gedeelte	 komt	 er	 niemand	minder	 dan	Feestzanger	 Irvine	om	het	 feest	 echt
goed	op	gang	 te	brengen,	zodat	we	om	22.30	uur	kunnen	proosten	op	al	136	 jaar	van	deze
fantastische	club.	Uiteraard	zal	de	champagne	en	het	vuurwerk	niet	ontbreken.

We	kijken	uit	naar	een	gezellige	2e	Pinksterdag	op	Olympia	en	hopen	heel	veel	Olympianen
(leden,	sponsoren,	supporters,	familie)	te	mogen	ontvangen!

Stefan	Spaan	namens	de	evenementencommissie	

Belangrijke	data	in	de	agenda
(onderaan)	zoals	over	indeling	jeugd!

Dit	is	de	oudste	archieffoto	van	Olympia.	Olympia	was	toen	nog	gevestigd	op	de	Schietbaan	in
de	Korte	Akkeren.	Een	cricket-	en	voetbalvereniging.	De	eerste	voetbalvereniging	in	Gouda	en
een	van	de	tien	oudste	in	Nederland.	

Olympia	is	opgericht	op	1	juni	1886.	We	worden	deze	week	136	jaar!	Seizoen	/22/'23	gaan	we
een	 nieuw	 tijdperk	 in	 door	 de	 overstap	 van	 de	 selectie	 van	 de	 zondag	 naar	 de	 zaterdag
competitie.

Onze	kampioenen	in	de	KNVB	competitie	'22/'23:
Najaarskampioenen:

JO14-1	-	coach	Kevin	de	Jong	(1e	fase)
JO15-2	-	coach	Marco	van	Hazendonk	(2e	fase)
MO19-1	-	coach	Menno	Borst

Voorjaarskampioenen:
JO12-1	-	coaches	Paul	Spijkerman	en	Hans	van	der	Elburg	(3e	en	4e	fase)
JO12-2	-	coaches	Yoran	Westmaas	en	Ray	Lemmens
MO11-1	-	coaches	Misjel	de	Jager	en	Sander	Hekelaar	(4e	fase)
JO19-1	-	hoofdcoach	Jeroen	van	Lookeren	(voorjaar)

Zie	Facebook	en	eerdere	nieuwsbrieven	voor	meer	informatie	over	de	kampioenen.	

De	Olympia	agenda	29	mei	t/m	2	juli	2022
29	mei	inschrijving	Pupillenkamp	gestart
31	mei	JO12-1	in	de	halve	finale	van	de	Rijnmond	Cup	-	uit	bij	Betrokken	Spartaan
1	juni	verjaardag	Olympia
6	juni	laatste	reguliere	competitiewedstrijd	Olympia	1	(14.30	thuis)	en	VR1	(uit	bij	Gilze	VR1)
op	de	zondag
6	juni	Oud	en	Nieuw	Feest	voor	136	jaar	Olympia!
10	juni	bekendmaken	indeling	jeugd	'22/'23
11	juni	promotiewedstrijd	JO19-1	(locatie	en	tijd	nog	niet	bekend)
13	juni	ouderavond	nieuwe	O8/O9	om	20.00	uur
14	juni	ouderavond	nieuwe	(M)O13,	O14	en	(M)O15
15	juni	ouderavond	nieuwe	O10,	O11	en	O12	om	19.30	uur
16	juni	ouderavond	nieuwe	O16,	O17,	O19	en	MO20
15/16	juni	laatste	jeugdtrainingen
18	juni	Sportestafette	Gouda	750	om	11.00	uur	presentatie	in	de	kantine	over	136	jaar
Olympia
18	juni	ouder-kind	wedstrijden	mogelijk	(aanvragen	bij	Esther	van	Zutphen)
18	juni	laatste	reguliere	competitiewedstrijd	thuis	in	het	KNVB	wedstrijdprogramma
20	juni	Goudse	Scholendialoog	met	ISK	en	Coornhert	te	gast	-	besloten	bijeenkomst
20	juni	Algemene	Ledenvergadering	(agenda	volgt)
25	en	26	juni	25e	Pupillenkamp!
2	juli	Sterrenteam	-	SPARTA	in	het	kader	van	Gouda	750	(er	wordt	toegang	geheven	-	bij
Jodan	Boys)

Het	was	weer	een	super	feestje	de	mooiste	dag	van	het	jaar!	De	34e	editie	werd	de	vrijdag	na
Hemelvaart	georganiseerd	door	een	team	van	vrijwilligers	van	Olympia	i.s.m.	de	Klup	voor	bijna
80	deelnemers	met	een	licht	verstandelijke	beperking.

Met	 dank	 aan	 de	 sponsoren:	 De	 GoudaPot,	 Kalmeijer	 Keukens,	 Schoonmaakbedrijf
Heuvelman	 BV,	 Firma	 R.J.	 van	 der	 Zwet,	 R.J.H.	 Dekker	 Holding	 BV,	 De	 Patapouf,	 Frank
Vervoort,	Willem	van	Doorn,	Michael	in	't	Hout,	Johan	Remmerswaal,	Martin	Deelen,	zangeres
Bertha	Verbeek	(pro	deo),	de	Goudse	brandweer	

En	 Olympia	 vrijwilligers:	 Erica	 Kalmeijer,	 Geerlies	 Klaarenbeek,	 Corinne	 Donk,	 Cora	 Bos,
Monique	Buitelaar	,	Tom	Roelofs,	Gaby	Visser,	Jan,	Sophie	Anders,	Noa	Flux,	Tygo	Spijkerman,
Joris	 van	 de	Ban,	Rob	Henzen,	Nico	 den	Broeder,	Martin	Deelen,	Petra	Spijkerman,	Yvonne
Reparon,	Mirjam	Mayenburg,	Boyd	van	Es	,	Neine	van	Es	

En	natuurlijk	de	organisatie:	Martin	Swets,	Frank	van	Sommeren,	Mirjam	van	Huffelen,	Kelly
Remmerswaal-Dijkstra	en	Wladmir	Sirre

Kopij	Nieuwsbrief	-	Presentatiegids
Heb	 jij	 nieuws	 /	 leuke	 foto's	 voor	 de	 nieuwsbrief?	 Mail	 het	 dan	 graag	 naar	 redactie@gcfc-
olympia.nl.	Voor	de	laatste	nieuwsbrief	voor	de	zomervakantie	ontvangen	we	graag	berichten
met	een	leuke	foto	van	jouw	team	over	(de	afsluiting	van)	het	seizoen.	Redactie	nieuwsbrief:
Tessa	Schwering,	Annette	Kho	en	Wilma	Neefjes.	Uiterste	datum	inleveren	kopij:	27	juni	2022.

Heb	 je	 iets	 te	 melden	 dat	 interessant	 kan	 zijn	 voor	 de	 presentatiegids	 (dat	 mooie	 glossy
magazine	 dat	 naar	 alle	 leden	 gaat)?	Of	 een	mooie	 foto?	 Stuur	 dat	 dan	 ook	 graag	 naar	 de
redactie!

Nieuwe	 redactieleden	 voor	 de	 jaarlijkse	 presentatiegids	 zijn	 overigens	 zeer	 welkom!	 Nodig:
leuk	 kunnen	 schrijven,	 (veel)	 tijd	 hebben	 eind	 augustus	 /	 begin	 september.	 Je	 Olympiaan
voelen	/	de	club	kennen.	Interesse?	Neem	contact	op	met	Wilma	Neefjes	of	Tessa	Schwering,
de	redactieleden	van	de	gids	'21/'22.

Eerder	verschenen	nieuwsbrieven	in	seizoen	21/22:
start	seizoen	(aug)
presentatiegids	(sept)
herfst	(okt)
kerst	(dec)	
voorjaarsvakantie	(mrt)	2022
mei	2022

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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