GC&FC Olympia - mei 2022

Bekijk de webversie

5e Olympia nieuwsbrief seizoen '21/'22

Save the date: 6 juni Olympia's verjaardagsfeest!
Er zijn weer veel evenementen. Het kan allemaal weer zonder beperkende coronamaatregelen.
Genieten! Op 6 juni wordt door de evenementencommissie een swingend verjaardagfeest
georganiseerd voor Olympia's 136e verjaardag! Alle Olympianen, zoals (familie van) leden,
vrijwilligers, supporters, sponsoren: van harte welkom! Meer informatie volgt.
Voetballen doe je en blijf je doen omdat je er plezier in hebt. In het spelletje en met je
teamgenoten, waarbij de begeleiding als trainers en leiders, maar ook supporters, een heel
belangrijke rol spelen. Als je dan ook nog kampioen wordt, is dat helemaal mooi. In deze
nieuwsbrief enkele (mogelijke) kampioenen in beeld. Maar ook support gevraagd voor Olympia
1, waar nacompetitie voor degradatie erg dichtbij komt.
Er wordt vanuit het bestuur een dringende oproep gedaan om mee te helpen de vacatures bij de
scheidsrechters te helpen invullen. En de TC maakt bekend welke hoofdtrainers er volgend
seizoen zijn met de vraag wie het trainersteam komt versterken als veldtrainer.
En nog veel meer... Veel leesplezier!
Tip: klik op foto of onderstreepte tekst voor link naar meer informatie.

Alle support nodig voor Olympia 1!
Ons vlaggenschip Olympia 1 staat met nog vier wedstrijden te gaan op de ranglijst op een
nacompetitie degradatie plaats. Het team en de staf zullen er uiteraard alles aan doen om dat te
voorkomen, maar de support van het publiek als 12e man is meer dan welkom. Daarom een
oproep aan alle Olympianen om aanwezig te zijn bij de laatste vier competitiewedstrijden, en
zeker bij de resterende twee thuiswedstrijden:
Donderdag 12 mei 20.30 uur thuis tegen SC 't Zand
Zondag 15 mei uit tegen VUC in Den Haag
Zondag 22 mei thuis tegen Hillegersberg
Zondag 29 mei uit tegen CVV Zwervers in Capelle a/d IJssel
Graag tot ziens aankomende donderdagavond en de zondagmiddagen in mei!

Save the date: 25/26 juni Olympia Pupillenkamp!
De mooiste afsluiting van het seizoen! De 25-ste editie van het pupillenkamp is al drie jaar in de
maak. Vanwege corona in 2020 geannuleerd en in 2021 moeten vervangen door een
Pupillendag. Maar er mag nu ook weer geslapen worden op het terrein door onze pupillen van
O8 t/m O13. De inschrijving start eind mei. Houd de website / Facebook in de gaten. Want
helaas vol is vol !

Technische Commissie druk met samenstellen
trainersstaf
De technische commissie is op dit moment druk bezig met het samenstellen van de trainersstaf
voor het seizoen '22/'23.
Heren A-selectie
Al eerder werd Frank Bloemheuvel als nieuwe hoofdtrainer van Olympia aangetrokken. Marcel
de Jong (O23), Gregory Castano (assistent trainer) en Wijnand Donk (keeperstrainer) maken de
staf voor de A-selectie compleet.
Hoofden Jeugdopleiding (HJO's)
Ook onze HJO's Driss Rahouani (bovenbouw) en Leroy Brank (onderbouw) zijn volgend ook
seizoen wederom werkzaam op Olympia. En daar zijn we heel content mee.
Hoofdtrainers jeugd
Daarnaast zijn ook al een grote groep hoofdtrainers per leeftijdsgroep vastgelegd. Jeroen van
Lookeren (O19), Gerard van Hove (O17), Sonny Risamasu (016), Rodney Hertog (O15), Pascal
Kortweg Maris (O14), Kevin de Jong (O13), Paul Spijkerman (O12), Jasper Dijkhof (O11), Tom
Rietberg/Tijn Mijster (O10), Pierre Mijnsbergen (Voetbalschool). En voor de meiden: Menno
Borst (MO20), Marco Krösing (MO15), Misjel de Jager (MO13).
Vacatures jeugdtrainers
Voor de leeftijdsgroepen O9 en O8 is de TC nog op zoek naar geschikte kandidaten voor het
hoofdtrainerschap. Daarnaast is het van enorm belang dat de hoofdtrainers per leeftijdsgroep
ondersteund worden door goede veldtrainers. Vindt u het leuk om onder deskundige
begeleiding een jeugdteam te trainen en te coachen dan is dit de kans. We brengen u
desgewenst in contact met onze hoofden jeugdopleiding en kijken of het klikt.
Heeft u interesse om jeugd veldtrainer te worden of kent u iemand die hier geschikt voor is?
Neem dan vooral contact op met de tc@gcfc-olympia.nl
Ton Molenaar, namens de TC (anderte leden: Bas Mol, Carl Flux, Ferry Broekhof). Zie de
website onder jeugdopleiding.

Vriendjes- & Vriendinnetjesdag op 18 mei
Op woensdag 18 mei organiseert de jeugdcommissie samen met de HJO's en trainers drie
voetbalclinics om kennis te maken met Olympia:
14.30 uur: voor kinderen uit geboortejaren 2015/2016
15.30 uur: voor kinderen uit geboortejaar 2014
17.30 uur: proeftraining voor JO13 - voor jongens en meisjes, die met en tegen jongens
willen voetballen, uit geboortejaar 2010
Van te voren aanmelden is verplicht! Stuur een mailtje naar Esther van Zutphen via
managerpupillen@gmail.com

JO12-1 op naar het kampioenschap!
Vorig jaar was het team van hoofdtrainer Paul Spijkerman en Hans van der Elburg al fantastisch
bezig. Dit seizoen trekken ze deze goede lijn door. Op dit moment staat de JO12-1 aan kop in
de hoofdklasse. Zaterdag 14 mei spelen ze uit tegen BVO Excelsior. Bij winst zijn ze kampioen,
bij verlies ontstaat er een gelijke stand met nog 1 wedstrijd te gaan. Dan kunnen ze het de week
erop afmaken. Zaterdag 21 mei om 11.15 uur speelt de JO12-1 thuis tegen Alexandria. Kom ze
allemaal aanmoedigen!
Wie weet kunnen ze die zaterdag tegelijk met de JO12-2 in de Breevaart springen, want ook zij
zijn op de goede weg. Op 14 mei om 10.00 uur moeten ze eerst thuis afrekenen met Sportlust,
waarna op 21 mei de uitwedstrijd tegen Jodan Boys beslissend kan zijn. Welke tactische
verrassingen toveren Ray en Yoran uit hun hoed? Komt dat zien!

MO11-1 een hecht meidenteam!
MO11-1 staat met nog twee wedstrijden te gaan aan kop van hun poule. Trainer / coach en zelf
jarenlang voetballer Misjel de Jager: ”Dit team speelt bijna 4 jaar met elkaar. Ze weten elkaar
heel goed te vinden en houden zich goed aan hun positie. Ze zijn een hecht team en weten
daardoor ver met elkaar te komen.”
Ook oud voetballer Agnita Teunissen groeide als spelbegeleider en nu via haar man Marco als
teamscheidsrechter mee. Van haar hetzelfde geluid als bij Misjel: “Op het veld strijden ze met
elkaar. Maar ook daar buiten veel met elkaar bezig met een eigen tik tok account en peptalk
naar elkaar in een appgroep.”
Misjel:” De meiden zijn als team gestart in de O8. We hebben gespeeld in een competitie met
alleen jongensteams. Zwaar verliezen soms met 25-0. Maar het plezier was er altijd. Naar
voetbal kwam je vooral om je vriendinnen weer te zien. De laatste tijd zie je dat ze ook meer en
meer het voetbalspelletje echt leuk vinden. Voor komend seizoen in de O13 gaat meer op
vaardigheden en inzet ingedeeld worden. Dat proces zijn we na de meivakantie gestart en gaat
zeker een paar weken duren voor we eruit zijn. Waarbij we natuurlijk het plezier en de
vriendschapsbanden in het oog houden om twee mooie meidenteams neer te zetten in de O13.
Is natuurlijk nu best even spannend. Weet ik nog van mij zelf. Ik was altijd een stabiele speler in
het tweede elftal, zoals D2. Meeste van mijn vrienden gingen toen naar team er boven zoals D1.
Maar altijd lekker gevoetbald en dat gaat zeker ook voor de meiden zo door!”
Misjel: ”Nieuw komend seizoen is dat we niet meer het MO13 -2 team in de 8x8 competitie
kunnen laten spelen. De KNVB heeft een aangepaste spelvorm ingebracht in de B-categorie
meiden. Het is altijd een 11x11 competitie. Heeft een van de teams te weinig spelers op de
speeldag of kan het structureel alleen 9x9 spelen? Dan wordt het aangepast naar 9x9 op drie
kwartveld. Voor het team en voor vrijwilligers die de velden moeten klaar zetten een extra
uitdaging!”
MO11-1: veel plezier en mooie afsluiting van het seizoen!
Noot redactie: ook nieuw bij de KNVB komend seizoen is de start van een MO20 competitie.
Olympia MO19-1 gaat in die competitie spelen. Klik hier als je meer wilt weten over het aanbod
voor meiden bij de KNVB in de junioren.

Wedstrijden MO11-1 speelt aanstaande zaterdag uit tegen de nummer 2 TAVV MO11-1 (3
punten verschil). Zaterdag 21 mei sluiten ze thuis het competitieseizoen af tegen Woubrugge
MO11-1 om 8.30 uur.

Marie en Lisanne over 'hun' MO15-1

Wij zijn Marie en Lisanne, wij zitten in de MO15-1. We vertellen graag iets over het
meidenvoetbal bij Olympia.
Aan het begin van het seizoen zaten wij in de bekerpoule, met drie andere teams.
We zijn daar eerste geworden en zijn doorgegaan naar de volgende ronde. Daar
hadden we helaas verloren.
We werden ingedeeld in een competitie met veel verenigingen in de buurt, we
speelden in de tweede klasse. In deze competitie speelden we best vaak gelijk en
we eindigden in de middenmoot. Toen was het winterstop. Daarna werden we
ingedeeld in een nieuwe competitie, we spelen in deze competitie ook tweede
klasse. In deze competitie moeten we nu nog twee wedstrijden spelen. We hebben
alles gewonnen, op één wedstrijd na. De komende twee wedstrijden worden
spannend, want die wedstrijden bepalen onze plek in de competitie. Als we de
laatste wedstrijd tegen Nieuwkoop winnen, kunnen we kampioen worden, en met
ons team kan dat zeker lukken! We hebben namelijk een heel gezellig en goed
team! Dit jaar zijn er veel nieuwe meiden bijgekomen en veel meiden zijn
eerstejaars. In de loop van het jaar zijn we steeds beter geworden samen met het
hele team. Iedereen kan het goed met elkaar vinden, het is echt een
vriendinnenteam. Er worden ook hele leuke en originele trainingen gegeven door
onze trainer en coach Marco. We komen allemaal ook vaak op de trainingen en
iedereen doet dan ook gezellig mee. Daarom vinden wij dit ook een super leuk en
goed team! Wij hopen natuurlijk dat wij dit seizoen gaan winnen!!

Wedstrijden Zaterdag 14 mei staan de meiden van MO15-1 om 8.30 uur op het Olympia-veld
2 en spelen ze tegen ASW MO15-1. Op 21 mei spelen ze hun laatste wedstrijd tegen koploper
Nieuwkoop MO15-1.

Wethouder Bunnik opent Sport BSO Olympia

Sinds november 2021 is drie dagen per week de 1e Sport BSO in Gouda van
Kinderopvangorganisatie Kind & Co bij Olympia te vinden. Vanwege corona vond pas op 28
april j.l. samen met 122 kinderen de officiële opening plaats. Klik op foto voor filmpje en
persbericht gepubliceerd bij ZoGouds.
Wethouder Bunnik: ”Heel mooi dat Olympia en de kinderopvang elkaar gevonden hebben. Sluit
aan op gemeentelijk beleid om sportlocaties zo optimaal mogelijk te benutten en kinderen meer
te laten bewegen.”
Directeur Koot van Kind&Co: “We zijn trots op onze pedagogische medewerkers, die hier op
een prachtige locatie allerlei sport- en spelactiviteiten kunnen bieden zowel buiten als bij slecht
weer in het clubhuis.”
Onze voorzitter voegde hieraan toe dat Olympia altijd zoekende is om meer mensen in
beweging te brengen en de club vitaal te houden. De kinderen gaf hij mee: “Weet je dat sporten
ook heel goed is voor je hersenen? Misschien word jij in de toekomst wel de nieuwe wethouder
of directeur van Kind & Co?”
De Sport BSO is ’s middags geopend op maandag, dinsdag en donderdag voor kinderen vanaf
7 jaar. Meer informatie kun je vinden op de website van Kind&Co en onze website onder
vereniging/maatschappelijk

JO19-1 kampioen in voorjaarscompetitie!
Op 7 mei doken de spelers van onze JO19-1 de Breevaart in. Onder leiding van coach/trainer
Jeroen van Lookeren en assistent trainers Tom Roeloffs en Milan van den Berk zijn ze
kampioen geworden in de hoofdklasse in de voorjaarscompetitie na in het najaar de felbegeerde
plek net niet (derde geworden) te hebben gehaald.
Een promotiewedstrijd tegen een andere kampioen in de hoofdklasse volgt in de periode 4 - 26
juni als we (als redactie) de KNVB-regeling goed uitleggen. Heel veel succes mannen!

Businessclub legt examen af bij Weber BBQ

Onlangs waren 35 leden van de Businessclub Olympia te gast op het hoofdkwartier van Weber
BBQ. Onder toeziend oog van een aantal professionele grillmasters van Weber werd er een
zevengangen-diner bereid op diverse bbq’s. Aan de hand van een aantal recepten uit de Weber
keuken kwamen er prachtige gerechten op tafel die uiteraard ook mochten worden opgegeten.
Het was een enorm gezellig en leerzaam evenement, met als bonus dat alle businessclubleden
klaar zijn voor de zomer.
De businessclub Olympia heeft als doel het gezamenlijk ondernemen van leuke activiteiten
waar ‘gezelligheid en binding’ centraal staan. Daarnaast ondersteunt de businessclub Olympia
onze vereniging, waarbij projecten ter bevordering van onze jeugdafdeling de voorkeur
genieten. Een lidmaatschap kost 400 euro per seizoen.
Mocht u interesse hebben in een lidmaatschap als particulier of met uw bedrijf, kunt u
vrijblijvend contact opnemen met commercie@gcfc-olympia.nl

Nieuws van het sponsorfront
De afgelopen periode heeft de commerciële commissie weer een aantal bedrijven als partner
aan onze vereniging kunnen binden.
De Goude Scholengemeenschap (GSG) Leo Vroman wordt bordsponsor langs het hoofdveld
en de stellage langs aan de Bodegraafsestraatweg.
Actus Monatage B.V. en De Reiki Spiraal zijn beide toegetreden tot de Businessclub Olympia.
Actus Montage verzorgt vakkundige montage van diverse elektracomponenten in de
retailbranche. De Reiki Spiraal specialiseert zich in coaching & healing door Reiki en
ademhalen.
We heten alle bedrijven van harte welkom bij onze vereniging.
Als u meer wilt weten over de sponsormogelijkheden binnen Olympia kunt u contact opnemen
met commercie@gcfc-olympia.nl, of kijkt u op de website van Olympia. We sturen u uiteraard
graag een sponsorbrochure toe.

Scheidsrechter Jort Hiemstra gefeliciteerd!
Hierbij feliciteren we Jort Hiemstra, die sinds 2017/18 bijna wekelijks als scheidsrechter in actie
kwam bij Olympia, met het behalen van zijn diploma. Jort fluit nu voor de KNVB in de regio
Rotterdam, Zoetermeer, Alphen bij de junioren t/m O18. Maar ook nog bij Olympia als
vrijwilliger. Super Jort!
Jort: "Fluiten is voor mij zo leuk omdat jij degene bent met de regie in de wedstrijd, en dat is niet
omdat ik het hebben van veel macht leuk vind, maar als het leidinggeven aan een wedstrijd
goed gaat is dat gewoon een heel fijn gevoel. En, wat sommige mensen nog wel eens willen
vergeten, als scheidsrechter ben je ook eigenlijk toeschouwer nummer 1 van het mooie spel wat
je op de velden gespeeld ziet worden. Dat vind ik ook heel mooi aan dit "vak".
Tip:"Als je denkt van het lijkt mij wel leuk om te fluiten, maar ik twijfel, probeer gewoon een keer
een wedstrijd, dan kom je er vanzelf achter of je het leuk vindt of niet. Zo heb ik het ook gedaan,
gewoon een keer een toernooitje geprobeerd bij Olympia en toen kwam ik er achter dat ik het
leuker vond dan gedacht. En natuurlijk voor alle jeugdspelers die altijd maar denken het beter te
weten of te zien, pak gewoon een keer die fluit vast en ga een wedstrijd fluiten, dan zie je
vanzelf hoe gecompliceerd maar vooral hoe mooi het fluiten is!

Zonder scheidsrechters geen voetbal!
Mede door de corona beperkingen in de afgelopen jaren is het aantal KNVB scheidsrechters
flink afgenomen. Dat betekent dat de clubs voor steeds meer wedstrijden zelf voor de arbitrage
moeten zorgen. Ook bij Olympia zijn er momenteel vacatures in het scheidsrechterskorps. We
gaan aan de slag met een aantal initiatieven om dit tekort voor komend seizoen weg te werken.
Daarbij hebben we jullie hulp nodig. Zo zullen we, in navolging van veel andere verenigingen,
de ouders/begeleiding/spelers van Olympia jeugdteams om scheidsrechters vragen voor de
eigen thuiswedstrijden. Er zal worden gezorgd voor een stuk opleiding/ondersteuning. Dat doen
we al een aantal jaren bij onze jongste pupillen voor de eigen teams met spelbegeleiders.
Daarnaast willen we in het wedstrijdschema van de seniorenteams ruimte maken om na de
eigen wedstrijd op zaterdag de vrijwilligerstaak in te kunnen vullen door af en toe een andere
wedstrijd te fluiten. Ook is contact gezocht met de scheidsrechtersvereniging Gouda en
omstreken om te kijken of die support kunnen leveren.
Vind jij het leuk om af en toe eens een wedstrijd te fluiten of wil je de club hierbij helpen? En sta
je momenteel niet op de lijst met scheidsrechters/vrijwilligers? Meld je dan graag aan bij:
scheidsrechters_jeugd@gcfc-olympia.nl ZONDER SCHEIDSRECHTER GEEN WEDSTRIJD!

Op 11 mei waren bij Olympia de stadsfinales voor de groepen 5/6 van het Goudse
schoolvoetbaltoernooi. Een zonnig feestje met heel veel voetballers van ook Olympia. Dank aan
de scholen, de spelbegeleiders (onze stagiares van MBO Rijnland), onze barmedewerkers
Chemene en Sara, ons onderhoudsteam, beweegmakelaar Maarten van Dongen en collega's
van SportpuntGouda! De uitslagen kun je hier vinden: Tournify Gouda stadsfinale

Onze vrijdagmorgen wandelgroep stond al bovenop de Sint-Jan waar je in het kader van Gouda
750 van het uitzicht over de stad kunt genieten. Je loopt over een veilige ballustrade over het
dak van de langste kerk van Nederland met een mooi uitzicht van de oude beinnenstad tot de
Rotterdamse Euromast of de groene Krimpenerwaard!

Kijk eens op onze website, Facebook, Twitter of
Insta. Er gebeurt zoveel bij onze mooie club. Kijk
ook eens bij de vacatures - met elkaar maken we
Olympia!
De agenda - maart / april 2022
11 mei stadsfinales schoolvoetbal groepen 5/6
12 mei 20.30 uur Olympia 1 thuiswedstrijd
18 mei meerdere clinic voor de jeugd
20 mei seniorenbarbecue met walking football & jeu de boules
27 mei Sport & Speldag i.s.m. De Klup
6 juni laatste reguliere competitiewedstrijd Olympia 1 en VR1 op de zondag
6 juni Olympia viert haar 136e verjaardag!
18 juni Sportestafette Gouda 750
20 juni Algemene Ledenvergadering
25/26 juni Pupillenkamp
2 juli Sterrenteam - SPARTA in het kader van Gouda 750
Zie de homepage van de website voor volledige agenda

Kopij Nieuwsbrief
Heb jij nieuws / leuke foto's voor de nieuwsbrief? Mail het dan graag naar redactie@gcfcolympia.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 in 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

Heb je een minimum inkomen en woon je in Gouda? Dan zijn er regelingen om sporten voor jou
en/of je kinderen betaalbaarder te maken.
Olympia is aangesloten bij de Rotterdampasregeling (18-) en het Volwassenenfonds (18+). Je
kunt bij Secretaris Gaby Dols binnen Olympia meer informatie krijgen over hoe je van de
regelingen gebruik kunt maken. Uiteraard blijft het gesprek vertrouwelijk!

Website Olympia Facebook Olympia Twitter Olympia Instagram Olympia YouTube Olympia LinkedIn

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.

