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Beste Olympianen,
Op 29 augustus, de laatste zaterdag van de vakantie, begon het wedstrijdseizoen. Bijna als
vanouds: alle teams speelden hun eerste competitiewedstrijd en de jongste pupillen trapten het
seizoen af met een voetbalcircuit met kennismakingspel en teamafspraken maken (bovenstaande
foto). Bijna als vanouds, 'alleen' de 1,5 meter afstandsregel vanwege corona was van kracht.
Dus de teamactiviteit met ouders werd geannuleerd, maar zij konden wel mee genieten van het
spel op het veld. Het terrein, de kantine werd voorzien van pijlen, stickers, extra materialen om
handen schoon te maken, lijsten voor aanwezigheidsregistratie, handschoenen voor trainers en
instructies werden keer op keer bijgesteld aan de hand van nieuwe regels van de overheid en
de vertaling daarvan in Gouda. We kregen meerdere controles door BOA's; de zaken hadden
we op orde. Helaas ondanks alle maatregelen noodzaakte corona tot steeds meer beperkingen.
Geen publiek, kantine dicht, kleedkamers gesloten. En toen stopte ook de competitie en
werden teamtrainingen bij 18+ verboden.
De KNVB heeft deze week een scenario vrij gegeven waarbij we mogelijk op 16/17 januari met
de competities herstarten en door gaan voetballen in juni. Laten we hopen dat Nederland meer
grip krijgt op corona doordat we ons aan de regels houden, zodat minder mensen ziek worden
of erger. En we daardoor allemaal weer meer contact mogen hebben. Ook op het veld en naast
het veld. Olympia is immers zoveel meer dan een beweegmoment. Zie ook de inbreng van
seniorenteams bijvoorbeeld in de seizoensgids, waar u hieronder een link naar vindt.
Voor nu: dank aan iedereen voor zijn inzet om wat nog wel veilig mogelijk is, voort te zetten
zoals de jeugdtrainingen, het onderhoud, het bestuurswerk. Dank voor nieuwe initiaitieven als
de Lockdowncup, zie verderop in deze nieuwsbrief. Dank ook voor het naleven van de
coronaregels door de ouders van soms heel jonge en ook nieuwe spelertjes, door hun kind voor
het hek af te zetten. Dank aan onze trouwe sponsors! Zoals de leden van de businessclub, die
de afgelopen periode het nieuwe scorebord, kleding en nieuwe AED mogelijk hebben gemaakt.
Zie de artikelen vanuit de businessclub.
Sterkte voor wie door corona extra beperkt wordt, onzekerheid heeft over zijn inkomen, ziek is
of een naaste moet missen!
Maar er gebeurt nog veel. Zoveel dat we eind december weer een nieuwsbrief uitbrengen.
De redactie.
Tip: klik ook eens op de foto's voor linken

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Op maandag 30 november a.s. om 20.00 uur staat de
Algemene Leden Vergadering van onze vereniging op de
agenda. Dit zal op een andere manier gaan dan dat wij
gewend zijn. Digitaal zal de vergadering worden ingezet.
Wij verzoeken u vriendelijk indien u de vergadering wilt
bijwonen zich via e-mail aan te melden bij de secretaris van
het bestuur secretaris@gcfc-olympia.nl. Om de vergadering te
kunnen laten doorgaan, zal er een minimum aantal
aanmeldingen van 20 moeten zijn. Vergaderstukken kunnen
een week voor de vergadering worden opgevraagd via eerder
vermeld e-mailadres. Via de website wordt u op de hoogte gehouden.
Bestuur GC & FC Olympia
(foto vlnr: Orbo Verschuur (vrijwilligers), Michel Heuvelman (commercie), Gaby Dols (secretaris), Edo Neefjes, (voorzitter)
Jaap Visser (penningmeester), Marie-Christine Reusken (jeugd) en Fred Reynaers (voetbalzaken). Fotograaf en fotoshop
bewerking: Nico den Broeder)

Hoofdtrainer Ramon Hageraats blikt terug
We zijn het seizoen gestart met een totaal van 44 spelers. Na
een aantal trainingen en oefenwedstrijden hebben we dat
teruggebracht en nu bestaat de selectie uit 33 spelers.
Onderverdeeld in het 1e en 2e elftal.
Na een qua resultaten goede voorbereiding. Plaatsing met het
1e elftal voor de 2e bekerronde ( die overigens ook weer werd
gewonnen ondertussen), bleek de competitie toch van een
hele andere orde en alhoewel Olympia heeft aangetoond dat
we voor niemand hoeven onder te doen is het nog wel
wachten op de 1e overwinning van dit seizoen.
Na een 3-1 nederlaag in Brabant tegen Rood WIt waar het in
de 90e minuut nog gelijk stond, werd een week later ook
verloren thuis tegen het TIlburgse Sarto. Eén moment van onoplettendheid werd de ploeg
fataal en zodoende na 2 wedstrijden nog puntloos. Wedstrijd 3 bracht ons naar Leiden om te
spelen tegen kampioenskandidaat Boshuizen en daar werd meer dan verdiend 1 punt mee
terug genomen uit de sleutelstad. De laatste wedstrijd voordat Corona alles weer stil legde was
thuis tegen Zwervers en ook deze wedstrijd eindigde in een 1-1 waardoor Olympia de laatste 2
wedstrijden ongeslagen is maar nog wel steeds op zoek is naar de 1e overwinning.
Deze 4 wedstrijden hebben ons als staf in ieder geval geleerd dat we voor niemand hoeven
onder te doen maar dat we continu het maximale uit onszelf moeten halen.
Naast het feit dat ik vind dat we 2 punten meer hadden moeten hebben ben ik toch zeer te
spreken over de spelersgroep. De trainingsopkomst is prima te noemen en de instelling van de
spelers is uitstekend. Dat bevalt me zeer en hopelijk kunnen we daar na de winterstop een
prima vervolg aan geven.
Afgelopen weken was het weer een uitdaging met alle beperkingen toch te kunnen trainen
maar het is ons gelukt om toch met elkaar bezig te blijven. Nu de beperkingen nog wat verder
zijn aangescherpt wachten we deze 2 weken even af om daarna hopelijk snel weer in
groepsverband te kunnen trainen.
Ramon Hageraats is sinds dit seizoen hoofdtrainer bij de A-selectie. Wedstrijdverslagen door rzpress kun je op onze
website vinden. Via Gouwestad Radio is er regelmatig een live verslag.

Bericht vanuit de Jeugdcommissie
Door Esther van Zutphen, manager pupillen

Eind vorig seizoen hebben we aangekondigd dat er mogelijk wijzigingen in de groepen worden
aangebracht bij de jongste jeugd na een competitieblok (er zijn 4 blokken per seizoen). Dit doen
we uiteraard alleen als we denken dat dit nodig is. Het kan bijvoorbeeld dat een speler het niet
naar zijn/haar zin heeft, het heel goed doet of het moeilijk heeft met het niveau in zijn/haar
groep.
Uiteindelijk gaat het er om dat alle kinderen plezier hebben en zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Wijzigingen gebeuren op basis van de input van leiders en trainers.
In de O9 zullen we voor komend blok geen wijzigingen in de teams doorvoeren. In de O8 zijn in
de O8-A en O8-C een tweetal veranderingen doorgevoerd.

De Olympia Lockdown Cup: een zeer geslaagd initiatief
Door redactielid Tessa Schwering

Zaterdag 31 oktober is bij Olympia de strijd om de Lockdown Cup losgebarsten, een toernooi
verspreid over meerdere zaterdagen. Jan Chris Kuipers (Hoofd Jeugdopleiding) heeft samen
met Esther van Zutphen (Manager Pupillen) bedacht hoe een coronaproof onderling
jeugdtoernooi vormgegeven kon worden voor Olympia.
Er is een splitsing gemaakt tussen spelers van basisteams en selectieteams. Om het toch wat
anders te maken dan een “normale” zaterdag (voor zover daar nu sprake van kan zijn), is
besloten om sommige leeftijdsgroepen met oudere spelers mee te laten doen. Het doel blijft dat
iedereen zoveel mogelijk op zijn/haar eigen niveau speelt. Robin van Duin en Jaouad Essaoui,
de twee technisch jeugdcoördinatoren, hebben samen met Jan Chris en Esther de
teamindelingen gemaakt.
Iedere week zitten de spelers in een ander team en bouwen ze punten op. Een gewonnen
wedstrijd is goed voor 3 punten en een gelijkspel voor 1 punt. Daarnaast wordt het doelsaldo in
de puntentelling meegenomen. Na een paar weken zal er een speler per leeftijdsgroep zijn met
de meeste punten en hij / zij wint de Olympia Lockdown Cup 2020!
Esther: “We hebben het geluk dat 4-SKILLS SOCCER ACADEMY de bekers wilde sponsoren.
Per leeftijdsgroep is er één speler die een mooie beker kan winnen, in totaal dus 8 winnaars.
Verder zijn we heel blij met de hulp van André Flach. Hij heeft ervoor gezorgd dat alles via de
website zichtbaar is.”
Op http://www.stroopwafeltoernooi.nl kunnen ouders en andere belangstellenden de uitslagen
van de wedstrijden vinden. Ook staan hier de poulestanden en hoeveel punten elk team heeft
verzameld. Wie er zal winnen, blijft nog even spannend, want er kan nog van alles gebeuren de
komende weken! Met speciale dank aan de organisatie en alle vrijwilligers die er bij betrokken
zijn.

Wij spreken met elkaar af
dat plezier hebben het allerbelangrijkste is
dat je van fouten kunt leren
dat we luisteren naar de coach en naar elkaar
dat we strijden als team samen
dat we sorry zeggen als we iemand pijn doen
Deze en nog veel meer afspraken maakten 19 pupillenteams,
zo'n 200 spelers en leiders, tijdens een vernieuwd programma
Generation Next bij de start van het seizoen. De teamfoto's
van O8 t/m O10 staan met de afspraken op de website onder
de jeugdpagina's van deze leeftijdsgroepen.
Martina Bloemzaad (organisatie gen next vanuit werkgroep sportiviteit en respect dit seizoen):
"Een goed begin is het halve werk. We zijn supertrots op zoveel inzet van Olympianen voor de
invulling van dit programma en de grote opkomst van de kinderen in het laatste
vakantieweekend. Een mooie sportieve start van het seizoen!"

Presentatiegids 2020/2021
Eind september is bij alle leden - een per huisadres - de
nieuwe presentatiegids voor het seizoen 2020/2021 bezorgd.
Niet ontvangen? Mail: redactie@gcfc-olympia.nl.
Hierbij
een
link
naar
versie: https://gcfcolympia.edities.nl/2021/

de

digitale

Een gids vol informatie over alles wat Olympia te bieden heeft
van voetbal tot wandelen, voor 5 jaar tot 60+. Met interviews met ereleden Frank Vervoort, Hans
Man in't Veld en Peter Lugthart, gouden medaillehouders onder de honderden vrijwilligers van
Olympia. Foto: 2 redactieleden met oude en nieuwe hoofdsponsor

Wie is JO11-1, de eerste jeugdkampioen van dit seizoen?
Een feestje voor trainers Hans van der Elburg & Paul Spijkerman en spelers Stijn, Rense, Jip,
Devin, Ivay, Lotfi, Timor, Joshua en Miguel: ze worden na de eerste competitieronde (1 van 4)
kampioen na alle wedstrijden te hebben gewonnen in een sterke poule met o.a. Alphense Boys
JO11-1.

Trainer/coach Paul Spijkerman is al 42 jaar Olympiaan. Maar voor wie hem toch nog
niet kent:
"Sinds 1995 ben ik leider en trainer van jeugdelftallen. Het leukste aan trainer zijn is het
samen werken met jeugd en ze iets leren maar ook het plezier wat ze eraan
beleven. Grootste uitdaging als coach is om iedereen op zijn niveau uit te dagen en beter
te maken. Maar dat dit arm in arm gaan met plezier!!!!!
Ik heb altijd (lid sinds 1978) bij Olympia gespeeld; gedurende die tijd op alle posities
behalve keeper. Mijn mooiste moment als voetballer is de beslissende goal maken tegen
Donk in de 119e minuut om zo kampioen te worden met het 2e.
Als trainer vind ik het mooi om spelers in de selectie te zien spelen die ik als pupil of
junior heb getraind. Ik wil graag nog heel lang met plezier trainer zijn van de jeugd.
Andere hobbies: tennis, wielrennen, gezellig eten en drinken.
Dit jaar hebben we een prachtig team dat gedreven talentvol maar ook een echt team is
met plezier. Ik hoop dat we in 2021 nog een competitie kunnen spelen en mooie
resultaten en voetbal kunnen neerzetten. Zoals ooit werd gezegd over oranje in 1988:
HET IS EEN MOOI STEL"
Trainer/coach Hans van der Elburg is voor het 4e jaar actief als jeugdtrainer/coach bij
Olympia. Een trainer met een indrukwekkende staat van dienst:
"Na het behalen van mijn KNVB-diploma's hoofdtrainer geweest bij Dalto 3e klasse, ONA
3e klasse, interim trainer SV Gouda 1e klasse en de KNVB jeugd onder 16. Als geboren
en getogen Rotterdammert gevoetbald in de jeugd bij Alexandria 66, Capelle hoofdklasse
(toen 3e niveau van Nederland) Zwart Wit 28 1e klasse, Hillegersberg 3e klasse en
afgebouwd bij SV Gouda. Mooie momenten te over maar een bekerwedstrijd op Het
Kasteel tegen eredivisionist Sparta met een gescoorde strafschop vond ik wel eentje om
nooit te vergeten. Naast voetbal zijn mijn andere hobbies hardlopen en koken.
Het leuke aan werken met de jeugd is ze te laten groeien op voetbaltechnisch en mentaal
vlak waarbij vooral een hoop plezier en uitdaging voorop staat. Genieten doe ik als er als
team wordt gespeeld en een ieder zijn best doet en elkaar dingen gunt om op een
sportieve manier met aantrekkelijk voetbal en samenspel wedstrijden te winnen. Dat is
dit jaar zeker het geval met deze talentvolle lichting. Hopelijk kunnen we in het voorjaar
met goede tegenstanders nog aan de bak met de mannen."
Ook de spelers stellen zich aan jullie voor, klik op JO11-1 maak kennis met de spelers.pdf

Eetcafé Nusa verbindt zich aan Businessclub
Olympia Door Ton Molenaar
De horeca ligt op zijn rug. En het ziet er nog niet naar uit dat
we binnenkort weer een hapje en drankje kunnen gaan doen
buiten de deur. Maar dat betekent niet dat u thuis niets op
culinair gebied kunt beleven. En wel hierom: per heden is
Eetcafé Nusa toegetreden tot de businessclub van Olympia.
Eigenaar Joost van Vliet is geen onbekende voor onze vereniging. In een ver verleden was hij
onder meer actief als speler van Olympia 7. En was hij regelmatig als supporter aanwezig bij
wedstrijden van Olympia 1. Na achttien jaar woonachtig te zijn geweest op Bali keerde Joost
een aantal jaren geleden met zijn vrouw en kinderen terug naar Reeuwijk. Inmiddels runt Joost
samen met zijn vrouw het Indisch eetcafé Nusa gelegen Achter de kerk in Gouda. Helaas is het
restaurant in verband met de Corona-crisis gesloten. Maar dat betekent niet dat u geen kennis
kunt maken met de smaken van de Indische keuken. Nusa bezorgd namelijk aan huis. We
raden iedere Olympiaan aan dit zeker een keer te proberen. En als het weer kan, het eetcafé te
bezoeken. U zult daar absoluut geen spijt van krijgen, wel dorst….Maar ook daarvoor bent u bij
Nusa aan het juiste adres. Foto van Sandra Zeilstra

Gevonden voorwerpen?
Ben jij, is jouw kind, een trainingsjack, een broek,
handschoenen, enkelbandjes, gympies, scheenbeschermers,
kwijt? De bak gevonden voorwerpen (ontvangst) ligt vol met
mooie spullen.
Mis je iets? Stuur een mailtje naar redactie@gcfc-olympia.nl
wat je kwijt bent geraakt met je maat, je naam en team er bij.
Dan leggen we het tijdens de WEP-stage volgende week
woensdag apart voor je in een tasje, zodat als de ontvangst
weer open is, het voor je klaar ligt.

Businessclub Olympia bewijst wederom
waarde - Super bedankt!! Door Ton Molenaar

zijn

Inmiddels alweer vijftien jaar geleden zag de Businessclub
Olympia het levenslicht. Op een sponsorbijeenkomst in
restaurant Buiten eten + drinken konden destijds de eerste
veertien bedrijven worden ingeschreven. Onder ‘enigszins’
valse voorwendselen werden de Olympia-sponsoren naar de
stad gelokt voor een avondje Chamipons League voetbal en
een buffet. Als dank voor hun sponsorschap, maar stiekem
ook om de businessclub te introduceren. Een uitermate
gezellige avond, heerlijk eten en een spectaculaire finale
tussen Liverpool en AC Milan deden de rest. De Businessclub
Olympia was geboren.
Ondertussen staat de teller op ruim vijftig bedrijven en particulieren die zich lid mogen noemen.
Van het contributiegeld wordt 50% uitgegeven aan gezamenlijke evenementen. De ander helft
is beschikbaar voor projecten op Olympia. Door de jaren heen heeft de Businessclub zijn
waarde voor Olympia inmiddels bewezen. Ook afgelopen periode is de financiële steun weer
voor mooie doelen gebruikt, zoals bijvoorbeeld het fonkelnieuwe scorebord langs het
hoofdveld. Maar er is meer: De kleding voor de jeugdtrainers en leiders wordt aangevuld en
vernieuwd. De verouderde koelcel in de keuken van ons clubhuis wordt vervangen en de
reserve-shirts voor jeugdwedstrijden aangevuld. Er komt een nieuwe defibrillator in de
entreehal en diverse jeugdactiviteiten kunnen op een bijdrage rekenen. Uiteraard gaat onze
dank hiervoor uit naar onze trouwe businessclubleden. Uw geld komt goed terecht!
Heeft u als bedrijf of als particulier interesse in een lidmaatschap neemt u dan gerust contact
op met: commercie@gcfc-olympia.nl!

VoetbalFIT VR30+ - nieuw dit seizoen!
Door Eva van Groningen namens team VoetbalFIT

De eerste resultaten waren zichtbaar, na 6 weken werden we al fitter en de conditie ging met
sprongen vooruit. Elke week werd er reikhalzend uitgekeken naar de donderdagavond en voor
we het wisten zat de training er al weer op. Opmerkingen als ‘huh is het nu alweer half 10’, ‘nou
dat ging snel’ of ‘ohhh moeten we alweer stoppen’ werden na afloop geregeld gehoord. Een
goed teken dus!
Op vrijdagavond 9 oktober is de 2e groep VoetbalFIT gestart o.l.v. Karin Vermeulen…..en
gelijk gestopt. Gelukkig hebben we 1 training kunnen doen voordat al het seniorenvoetbal eruit
lag. Ook hier staat een mooie mix vrouwen op het veld!
Omdat het oog ook wat wil, is iedereen in een mooi Olympia trainingsshirt gestoken. We
kunnen niet wachten totdat we die weer met trots kunnen dragen.
In totaal doen er nu ruim 40 vrouwen met veel plezier aan deze activiteit mee. Er is nog ruimte
op de vrijdagavond mocht je interesse hebben.
Helaas gooien de huidige maatregelen wel wat roet in het eten, maar ja voor wie geldt dat
niet….. We laten ons niet tegenhouden en trainer Lars Harfterkamp heeft een mooi
oefenschema voor ons gemaakt zodat we thuis aan de slag kunnen. Dit is natuurlijk puur uit
eigen belang zodat hij straks niet weer helemaal opnieuw hoeft te beginnen met ons.
Voor nu houdt vol en tot snel weer op het veld!
Zie voor meer informatie: https://www.gcfc-olympia.nl/VoetbalFIT

WEP-stage Praktijkschool GSG Het Segment
In september zijn we voor het tweede seizoen gestart met met
het aanbieden van een Werk Ervarings Project aan leerlingen
van het praktijkonderwijs in onze bar. Een mix van klanten
leren bedienen, werken met de kassa, emballage en
schoonmaak werkzaamheden. En toen ging de bar dicht. Voor
school vielen meerdere stageplekken weg vanwege de corona
maatregelen. Wij zijn door gegaan met allemaal mondkapjes
op en maximaal twee begeleiders vanuit Olympia. Door het verwijderen van de oude koelingen we krijgen een grote nieuwe van de businessclub - is er vooral heel veel opruim- en
schoonmaakwerk verzet in de keuken. "Hartstikke leuk hier! Samen hebben we het gezellig
gemaakt. Dan is opruimen ook niet erg." Deze week hebben de leerlingen ook geinterviewd
voor deze nieuwsbrief.

Olivia draait proef mee bij de Voetbalschool
Samen met pappa Dennis Sosef is Olivia regelmatig bij
Olympia te vinden. Vanmiddag traint ze mee als aspirant lid
van de Voetbalschool (VBS). Lola en Mirre van het Segment
interviewen haar.
Ik ben Olivia en ben 5 en een half jaar
Van pappa moest, mocht, ik voetballen
Leukste: bal afpakken en op het doel schieten! En later als
ik lid ben wedstrijden spelen!
Favo club: Ajax
Ik ken baas Robin en Oome Thijs en andere vrienden van
pappa en een paar van school als Dex en Aymen
Ik zwem. Voor mijn A ga ik iedere zaterdag baantjes
zwemmen. Hockey vind ik ook leuk. En paardrijden en ...
Later wil ik professioneel voetbalster worden en dierenarts.
Ik wil graag 20 konijnen. Ik had een konijn Lola maar die is
in de konijnenhemel. We hebben nu nog Fluffie.
Mijn droom: op een eenhoorn rijden of dat ik een kat ben.
Of een vampier, want dan kan ik vliegen.
Olympia is super leuk!

De clubkaart - nieuw betaalmiddel
Cheyenne en Ahmed van Het Segment interviewen Dennis Sosef over de clubkaart, die als
betaalmiddel bij de bar gaat komen in 2021. In de bar werken we er bij de WEP-stage al mee
om onze drankjes tijdens het werk af te rekenen.
"We zijn van plan om een clubkaart in te voeren om zo min mogelijk contante geldstromen
binnen de club te hebben. Je kunt straks, als iedereen een clubkaart kan krijgen met pin of met
je clubkaart betalen in de kantine."
"Een clubkaart werkt op verschillende manieren. Het kan met een fysieke kaart, die je bij de
kassa met je pin kunt opwaarderen. Het kan ook met een app en die heet knip en dan waardeer
je daarmee op."
"Naast het voordeel dat er geen contant geld meer in omloop is, denken we dat het bijvoorbeeld
ook veiliger is als je een klein kind iets laten halen."

Heb je zelf gezondheidsklachten, zoals hoesten of koorts of zou je vanuit
de quarantaine regels thuis moeten blijven? KOM NIET NAAR OLYMPIA!

Alleen samen krijgen we corona onder
controle!
Sportspreekuur bij Olympia
Dit seizoen zijn we voor het eerst begonnen met maar liefst drie keer per week sportspreekuur
bij Olympia. Dinsdag en donderdagavond op afspraak (06-42550299) bij de verzorgers van de
selectie: Philip van der Valk en Frankie Paays. En ook Rianne Petersen, speler VR1 werkzaam
bij Fysiotherapiepraktijk praktijk Willem de Zwijger is regelmatig aanwezig. Op maandagavond
bij Lars Harfterkamp. Zie de presentatiegids, pagina 9.
Maar half oktober veranderde er helaas veel in de sportwereld, zo ook bij Olympia. Ook de
sport-spreekuren gaan door het huidige coronabeleid niet door.
De individuele veldrevalidatie, die op maandagavond wordt verzorgd door fysiotherapeut Lars
Harfterkamp kan nog wel doorgang vinden. "Ik ben blij dat er iedere maandagavond een vaste
groep revalidanten op het veld staat om weer fit te worden.
Het feit dat er minder gevoetbald wordt, betekent niet dat er geen begeleiding nodig is bij
blessures. Hoewel de wedstrijden en sportspreekuren momenteel niet door kunnen gaan, is het
belangrijk dat jullie weten dat er wel telefonisch contact mogelijk is. Ik ben zelf te bereiken voor
advies op: 0618299001. Samen sterk in sport!"

Olympia 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.

