
JO19-1	DOET	HET	SUPER	IN	DE	4E	DIVISIE!

Vorig	 seizoen	 promoveerde	 Jeroen	 van	 Lookeren	 met	 zijn
team	naar	de	4e	divisie.	Net	als	bij	ons	eerste	door	de	KNVB
ingedeeld	 in	 een	 poule	met	 veel	 teams	 op	 grote	 reisafstand
(circa	70	km)	zoals	 in	Huizen	en	Spakenburg,	waar	het	team
met	een	spelersbus	heen	gaat.	Het	team	doet	het	goed.	Heel
goed	zelfs.	Ze	staan	aan	kop	met	21	punten	uit	7	wedstrijden.

A.s.	zaterdag	19	november	spelen	ze	thuis	om	14.30	uur	tegen	de	nummer	2:	Oudewater	JO19-
1	(16	punten	uit	7	wedstrijden).	Welkom	om	ze	sportief	te	supporteren!	

WK	ORANJE	TE	ZIEN	IN	DE	KANTINE
Vrijdag	 25	 november	 speelt	 Nederland	 om	 17.00	 uur	 tegen
Ecuador.	Van	harte	welkom	 in	de	 kantine	om	deze	wedstrijd
met	elkaar	te	kijken!		De	barcommissie.

HOUD	DE	CLUB	NETJES	-	NIEUWE	HAKEN	DANKZIJ	HET
ONDERHOUDSTEAM

Ook	 al	 eens	 de	 berg	 hesjes	 bij	 de	 ontvangst	 gezien?	 Of
zwervend	 in	 het	 ballenhok?	Het	 geeft	 een	 rommelige	 indruk
en	maakt	ook	alles	minder	vindbaar.

Het	onderhoudsteam	heeft	daarom	een	nieuw	rek	gemaakt	in
de	 gang	 naar	 de	 kleedkamers.	 Daar	 kunnen	 de	 hesjes	 aan
een	 ring	 (per	 team/trainingsgroep)	 worden	 opgehangen.	 Via
de	 HJO's	 volgt	 informatie	 over	 hoe	 dit	 rek	 te	 gebruiken	 als
trainer.	

PS	Dank	voor	wie	de	deuren	netjes	sluit,	minder	lang	doucht,
de	 lichten	 gelijk	 uit	 doet	 als	 't	 veld	 leeg	 is.	 Help	 Olympia
energie	te	besparen!	

WANTED	ORGANISATIE	ONLINE	FIFA	TOERNOOI

Wie	 vindt	 het	 leuk	 om	 een	 online	 kerst	 FIFA	 toernooi	 te
organiseren?	 Voor	 alle	 Olympianen	 -	 jong	 en	 oud(er)?	 Mail
redactie@gcfc-olympia.nl	

Op	 18	 september	 organiseerde	 Olympia	 3	 (za)	 met	 oud
teamgenoten	van	Bram	een	herdenkingswedstrijd	bij	Olympia.
Onze	jonge	seniorenspeler	Bram	overleed	op	18	januari	2021
aan	de	gevolgen	van	kanker.

Inclusief	 een	 donatie	 van	 Olympia	 is	 er	 €3.550	 opgehaald
voor	 het	 KWF!	 Doneren	 kan	 nog	 altijd:	 kwf
herdenkingswedstrijd.	

Website Olympia	Facebook Olympia	Twitter Olympia	Instagram Olympia	YouTube LinkedIn

GC&FC	Olympia	-		november	2022	-
3e	nieuwsbrief	seizoen	'22/'23

Bekijk	de	webversie

Veel	leesplezier	met	deze	3e
nieuwsbrief	seizoen	'22/'23

MAAK	KENNIS	MET	ONZE	26	NIEUWE	SPELDENDRAGERS	IN	DEZE	NIEUWSBRIEF

FILMPJE	OLYMPIA	1	-	NUNSPEET	1

MEE	MET	HET	EERSTE	HET	VELD	OP
Olympia	1	voetbalt	sinds	dit	seizoen	op	zaterdag	thuis	om	17:00	uur!.	Om	het	feest	compleet	te
maken	 nodigen	 we	 	 jeugdteams	 uit	 voor	 de	 Line-up!	 (filmpje	 van	 Nunspeet	 met	 JO11-3	 en
JO10-1	op	12/11/2022).	Daarnaast	zal	één	speler	uit	deze	teams	Pupil	van	de	Week	zijn.	

Hieronder	een	schema	voor	de	komende	wedstrijden:	
26	november	JO10-2,	JO10-3	(Olympia	1	-	SDC	Putten	1)
10	december	JO9-1,	JO9-2	(Olympia	1	-	NSC	Nijkerk	1)

Kom	jij	het	bestuur	van	Olympia	versterken?
Heb	 jij	passie	voor	alles	wat	er	op	en	 rond	de	Olympiavelden	gebeurt?	Wil	 jij	 je	 inzetten	voor
onze	mooie,	sterke	club	en	verantwoordelijkheid	nemen	als	lid	van	het	bestuur?

Het	bestuur	is	op	op	zoek	naar	nieuwe	leden.	Om	na	een	inwerkperiode	leden	op	te	volgen	of
lege	plekken	opnieuw	in	te	vullen.	Klik	hier	voor	meer	informatie.

12	JEUGDTRAINERS	OP	CURSUS
We	kunnen	er	trots	op	zijn	dat	12	van	onze	jeugdtrainers	er	niet	alleen	in	hun	vrije	tijd	staan	om
de	 jeugd	 te	 trainen	 en	 vaak	 ook	 nog	 op	 zaterdag	 te	 coachen,	 maar	 ook	 6	 cursusavonden
investeren	om	hun	kennis	te	vergroten.	Wat	het	training	geven	overigens	vooral	leuker	en	beter
maakt!

V.l.n.r.:	 Jesse	 van	 Buuren,	Willem	 van	 den	 Berg,	 Rachid	 Tighadouini,	 Jetze	 Spijkma,	 Jasper
Dijkhof,	 Emiel	 van	Malkenhorst,	 Pierre	Mijnsbergen,	 Peter	 Bik,	 Jan	Oosterbeek,	 Tijn	Meister,
Mustapha	 Marouan,	 Arnold	 Hietland	 (actief	 bij	 Alphen)	 en	 Linda	 Bolkenstein.	 KNVB-
cursusleider:	Dion	van	Meerten.

INTERVIEW	EMIEL	VAN	MALKENHORST
Welk	team	train	je	dit	seizoen?	JO8	(Emiel	staat	links	op	de	foto)
Waarom	ben	je	trainer	geworden?	Ik	ben	sinds	vorig	jaar	coach	van	het	team	van	mijn	zoon
Dani,	toen	was	ik	overigens	nog	geen	trainer.	Sinds	dit	jaar	ben	ik	naast	coach	ook	trainer	op
maandag.	Je	kunt	dan	de	dingen	die	ze	leren	op	de	training	meenemen	naar	de	wedstrijd	op
zaterdag.	Dat	miste	 ik	 vorig	 jaar	wel,	 je	wist	 dan	 vaak	 niet	wat	 ze	 hadden	 geleerd	 op	 de
training.	 Nu	 weet	 ik	 op	 zaterdag	 bijvoorbeeld	 dat	 ze	 de	 afgelopen	 week	 veel	 hebben
geoefend	 op	 het	 veld	 klein	 maken	 als	 ze	 de	 bal	 niet	 hebben,	 dat	 neem	 ik	 dan	 mee	 als
actiepunt	in	mijn	voorbespreking	van	de	wedstrijd.
Heb	je	zelf	gevoetbald?	Tot	mijn	12/13e	in	de	jeugd	van	olympia,	maar	uitslapen	vond	ik	toen
belangrijker	 worden	 dan	 voetballen.	 Op	 mijn	 18e	 ben	 ik	 bij	 SV	 Gouda	 weer	 begonnen,
wisselend	in	vriendenteams	en	selectie	elftallen.	Twee	jaar	geleden	ben	ik	definitief	gestopt
met	voetballen.
Wat	 leer	 je	op	de	 trainerscursus?	Over	de	verschillende	kenmerken	per	 leeftijdsgroep	(wat
kunnen	 ze	 en	 wat	 nog	 niet),	 hoe	 je	 trainingen	 opstart	 en	 begeleid,	 maar	 ook	 	 de
voorbereiding	op	wedstrijden,	het	coachen	onder	wedstrijden,	et		cetera.
Heb	 je	 een	 tip	 opgedaan	 bij	 de	 cursus	 die	 je	 graag	 met	 andere	 trainers/coaches	 wil
delen?	 Voor	 de	 08/09	 heb	 ik	 zelf	 kunnen	 ervaren	 hoe	 veel	 sneller	 kinderen	 een	 training
doorhebben	 als	 ze	 zo	 min	 mogelijk	 uitleg	 krijgen.	 Een	 keer	 voordoen	 hoe	 het	 moet	 en
daarna	zelf	doen	(plaatje	daadje).

KAMPIOENEN	JO11-3	JO14-2
In	oktober	werden	6	jeugdteams	herfstkampioen	in	de	1e	fase.	De	spelers,	inclusief	trainers	en
coaches,	 bezegelden	 deze	 overwinning	 met	 de	 traditionele	 plons	 in	 de	 Breevaart.	 In	 de
komende	nieuwsbrieven	een	 korte	 kennismaking	met	 deze	 teams.	Deze	 keer	met	 JO11-3	en
JO14-2.

Tijn	 Meister	 is	 coach	 en	 trainer	 van	 JO11-3	 in	 de	 1e	 fase,	 het	 team	 waarin	 zijn	 zoon	 Ties
voetbalt.	“Er	zitten	een	aantal	spelers	van	O10	in,	wat	betekent	dat	de	tegenstanders	een	jaar
ouder	zijn.	 In	deze	 formatie	 is	het	een	nieuw	 team.	Vanaf	de	eerste	dag	stond	er	al	een	echt
team,	ze	gaan	voor	elkaar	door	het	vuur.	Ze	hebben	zes	wedstijden	gespeeld	en	die	allemaal
gewonnen.”	 Noot	 redactie:	 	 In	 de	 2e	 fase	 spelen	 de	 zonen	 van	 Tijn	 en	 spelbegeleider
Moustapha	Marouan	in	de	JO10-1.	

Dennis	Bol,	vader	van	een	zoon	in	JO13-3,	voetbalt	al	sinds	zijn	7e	bij	Olympia.	De	afgelopen
jaren	 in	Olympia	35+	 (zo).	Hij	 coacht	en	 traint	JO14-2.	 “Het	 is	 een	heel	 saamhorig	 team,	dat
bestaat	 uit	 17	 spelers.	Ze	 zijn	 allemaal	 altijd	 aanwezig	bij	 de	 trainingen.	Sinds	een	 jaar	 is	 dit
team	bij	elkaar,	dat	bestaat	uit	een	mengeling	van	oude	en	nieuwe	spelers	en	afvallers	uit	O1.”

NIEUWE	SPELDENDRAGERS
Zondag	6	november	zijn	er	27	nieuwe	spelden	uitgereikt	door	onze	voorzitter	Edo	Neefjes	aan
Olympianen,	 die	 tenminste	 25	 jaar	 aaneengesloten	 lid	 zijn	 van	 onze	 club.	 Hieronder	 een
terugblik	waarin	we	de	nieuwe	speldendragers	aan	 jullie	voorstellen.	Klik	hier	voor	een	Power
Point	presentatie	met	foto's	van	toen	van	de	spelddragers.	

70	JAAR:	JAN	VAN	OS
Jan	van	Os	krijgt	de	speld	voor	maar	liefst	70	jaar	lidmaatschap.	Jan	wordt	op	8-jarige	leeftijd	lid
in	1952	en	speelt	in	een	talentrijke	lichting	in	de	jeugd.	Hij	haalt	daarna	het	1e	elftal	en	speelt	in
het	vermaarde	Olympia	team	dat	zowel	in	1967	en	1968	kampioen	wordt	en	promoveert	naar	de
1e	 klasse.	Op	 dat	moment	 is	 dat	 de	 hoogste	 afdeling	 in	 het	 amateurvoetbal	 (er	 is	 nog	 geen
divisievoetbal).	Jaren	 later	speelt	ook	zijn	zoon	Onno	 in	Olympia	1.	Fantastisch	dat	Jan	al	die
jaren	 zijn	 club	 Olympia	 is	 blijven	 steunen.	 Foto:	 Jan	 en	 zoon	 Onno	 met	 de	 voorzitter	 en
secretaris	Gaby	Dols.

60	JAAR:	HANS	VAN	DAM
Hans	van	Dam	krijgt	de	speld	voor	60	 jaar	 lidmaatschap.	Hij	wordt	op	21	 jarige	 leeftijd	 lid	en
speelt	 in	de	 lagere	senioren	 teams.	Daarnaast	 is	Hans	 in	de	70-er	en	80-er	 jaren	actief	 in	de
elftalcommissie	en	de	veteranen	commissie.	Verder	 is	hij	 leider	van	het	1e	elftal	van	1976	 tot
1978	naast	hoofdtrainer	Piet	van	Mullem.	Een	hoogtepunt	is	het	kampioenschap	tijdens	het	90-
jarig	 bestaan	 van	 Olympia.	 Hans	 is	 daarna	 nog	 vaak	 op	 het	 Olympia	 terrein	 te	 vinden	 bij
wedstrijden	van	onze	hoofdmacht.

60	JAAR:	BAS	MOL	senior
Verder	 is	ook	Bas	Mol	 senior	60	 jaar	 lid.	Bas	wordt	 in	1962	op	bijna	30	 jarige	 leeftijd	 lid	 van
Olympia	en	kwam	over	als	keeper	van	DHZ	in	Rotterdam.	Bas	keept	in	de	seniorenselectie	en
haalt	 ook	 het	 eerste	 elftal.	 Naast	 zijn	 actieve	 voetballoopbaan	 is	 Bas	 lang	 actief	 als
wedstrijdsecretaris	 voor	de	 junioren	van	1967	 t/m	1973.	Ook	 is	hij	 in	die	 tijd	betrokken	bij	 de
kerstbomenverkoop	ten	bate	van	het	 jeugdvoetbal.	Een	echte	sportman	die	ook	actief	was	als
tenniser	en	schaatser.	En	het	rood-zwart	is	niet	weg	te	denken	uit	huize	Mol	want	zoon	Bas	jr.is
al	 zijn	 hele	 leven	 Olympiaan,	 dochters	 Karin	 en	 Yvonne	 hebben	 een	 Olympiaan	 als
levenspartner	gevonden	en	kleindochter	Fleur	heeft	die	traditie	voortgezet.	Bas	senior	was	lang
trouwe	supporter	op	de	staantribune	bij	de	wedstrijden	van	Olympia	1.	De	gezondheid	is	helaas
wat	minder	geworden	waardoor	dat	nu	wat	lastiger	is	geworden.

50	JAAR
Dirkjan	 Blok	 (1970):	 in	 de	 jeugdafdeling	 een	 talentvolle	 verdediger,	 regionale	 jeugd	 met
trainer/coach	 Johan	 Derksen,	 uitstapje	 naar	 FC	 Vlaardingen.	 Lid	 orgaancommissie,
jubileumboek	Olympia	100	in	1986,	daarna	nog	jaren	actief	 in	de	speldendragercommissie,	 lid
van	Businessclub,	‘huisnotaris’	van	Olympia,	woonachtig	in	Groenekan	met	gezin.	

Dirk	 van	 Dam	 (1970):	 vanaf	 18-jarige	 leeftijd	 lid	 van	 Olympia,	 sportief	 hoogtepunt	 als
rechtsbuiten	 het	 kampioenschap	 met	 het	 2	 e	 elftal	 bij	 het	 90	 jarig	 bestaan	 in	 1976,	 daarna
recreatieve	senioren,	voetbalvader	van	zonen	Steven	en	Michael.	Actief	in	enorm	veel	functies:
o.a.	 leider	 pupillenkamp	 en	 jeugdelftallen,	 lid	 jeugdcommissie,	 kascommissie,	 bestuurslid
supportersvereniging,	columnist	in	clubblad	De	Olympiaan.

Frank	van	Sommeren	(1970):	per	abuis	bijna	door	vader	Gijs	aangemeld	als	lid	bij	GSV	dat	op
het	 huidige	 derde	 veld	 speelde,	 gelukkig	 op	 tijd	 rechtgezet,	 jeugd	 gespeeld,	 daarna
vriendenteams	 in	 de	 senioren,	 o.a.	 het	 fameuze	 7e	 elftal	 bij	 het	 100-jarig	 bestaan,	 fijne
teamspeler.	Meegespeeld	met	de	 revue	100	 jaar,	net	als	ouders	Gijs	en	Annie	zeer	actief	als
vrijwilliger:	clubavondcommissie,	leider	2e	elftal,	jarenlang	grensrechter	bij	Olympia	1	en	2.

Martin	van	Velzen	(1970):	vanaf		zijn	18e	jaar	lid	van	Olympia,	kampioenschap	met	het	2e	elftal
bij	het	90-jarig	bestaan	 in	1976,	daarna	3e	elftal	en	 lagere	senioren.	Veel	vrijwilligersfuncties:
leider	 jeugdelftallen,	 juniorcommissie,	 totocommissie,	 normen	 &	 waarden-commissie.
Schoonzoon	Misjel	ook	zeer	actief	bij	Olympia,	twee	voetballende	kleindochters.	Momenteel	zelf
weer	actief	op	de	velden	bij	de	Oldstars	1886.

Erik	van	den	Ban	(1971):	vanaf	de	jongste	jeugd	lid	van	Olympia	in	de	voetsporen	van	broer
Roland,	 talentvolle	 laatste	 man,	 overstap	 naar	 senioren	 selectie	 maar	 al	 vrij	 snel	 actief	 in
senioren	vriendenteams,	groot	gevoel	voor	humor	en	houdt	van	de	gezelligheid	bij	Olympia	en
TIOD.	Zeer	actief	als	vrijwilliger:	wedstrijdsecretaris	 lagere	senioren,	 leider	pupillenelftallen	en
juniorenelftallen	van	voetballende	zonen	Joris	en	Bart,	scheidsrechter,	grensrechter	Olympia	3,
sterke	barkeeper,	bewoner	van	de	roodzwarte	Gravin	Jacobastraat.

Joost	 Govers	 (1971):	 op	 12	 jarige	 leeftijd	 lid	 van	 Olympia	 geworden,	 speler	 in	 de
jeugdselecties	en	daarna	seniorenselectie	Olympia	1	en	2,	kampioen	met	Olympia	2	 in	1982.
Na	de	actieve	voetbalperiode	actief	geworden	als	KNVB	scheidsrechter,	reeds	lang	woonachtig
in	Haarlem,	maar	wel	 lid	 gebleven	 van	Olympia	 en	 als	 vrijwilliger	 nog	 actief	 in	 de	 normen	&
waarden-commissie.

Martin	Swets	(1971):	Vanaf	de	jongste	jeugd	lid	van	Olympia	en	in	de	selectieteams	gespeeld,
technisch	begaafde	middenvelder,	telg	uit	echte	Olympia	familie.	Vader	Arie	en	moeder	Ria	zijn
heel	 actief	 als	 vrijwilliger,	 en	 broer	 Ron	 speelde	 ook	 lang	 bij	 onze	 club.	 In	 de	 senioren	 lang
gespeeld	 in	vriendenteams	met	maatjes	vanuit	de	 jeugd	 ,	 leider	van	 jeugdelftallen,	 lid	van	de
clubavondcommissie,	 gespeeld	 in	 de	 revue,	 groot	 aantal	 jaren	 leider	 van	Olympia	2,	 bestuur,
club	 van	 100,	 zeer	 sociaal	 bewogen	 en	 vanaf	 het	 begin	 actief	 bij	 de	 jaarlijkse	 sportdag	 voor
mensen	met	een	verstandelijke	beperking.	Voor	de	vele	en	jarenlange	inzet	voor	Olympia	enige
jaren	geleden	benoemd	tot	lid	van	verdienste!	Zoon	Dani	nu	basisspeler	in	Olympia	1	en	daar	is
Martin	uiteraard	vaste	supporter.

Victor	Laurs	(1972):	is	ook	al	een	lid	van	een	bekende	Olympia	familie.	Broers	Roberto,	Karel
en	Ruud	zijn	actief	geweest	bij	Olympia.	Victor	wordt	op	17-jarige	leeftijd	(weer)	lid	na	een	korte
onderbreking	(ingezet	door	vader	Laurs)	om	zich	meer	op	school	te	concentreren.	Hij	voetbalt
zowel	 in	 de	 jeugd	 als	 in	 de	 recreatieve	 senioren.	 Is	 daarna	 actief	 als	 begeleider	 bij
pupillenkampen,	 grensrechter,	 scheidsrechter,	 lid	 van	 de	 clubavond	 commissie,	 lid	 van	 de
revue,	je	kunt	het	zo	gek	niet	bedenken.	Bezoekt	zeer	regelmatig	wedstrijden	van	Olympia	1.

40	JAAR
Ron	van	Es	 (1980):	vanaf	de	 jongste	 jeugd	 lid	van	Olympia	en	stroomt	daarna	door	naar	de
seniorenselectie,	maakt	 in	1979	een	uitstapje	naar	GSV	maar	keert	 in	1980	weer	 terug	 in	de
seniorenselectie,	robuuste	verdediger.	Na	de	actieve
voetbalcarrière	 zeer	 actief	 voor	 de	 club:	 bestuurslid	 voetbalzaken	 in	 het	 bestuur	 van	 Jan
Baaiman,	elftalleider	van	Olympia	1,	daarna	ook	als	voetbalvader	weer	actief	bij	zoon	Boyd	en
dochter	Neine,	 regelmatig	 scheidsrechter,	 barmedewerker	 en	 vaste	 supporter	 van	Olympia	1.
Staat
midden	in	de	grote	‘Olympia	familie’	en	heeft	daar	ook	zijn	vrienden	voor	het	leven	waarmee	al
heel	veel	is	meegemaakt.	Is	altijd	bereid	onze	club	te	helpen.

Ronald	Tuyl	(1980):	echt	een	Olympia	jeugd	gehad	en	o.a	speler	van	een	roemrucht	E-4	[met
o.a.	Denis	van	Laar,	Glenn	en	Duncan	Eduard	en	met	leider	vader	Jan	Tuyl.	Ook	beide	ouders
zijn	actief	bij	de	club	en	vader	Jan	is	zelfs	erelid	vanwege	zijn	grote	verdiensten.	Ronald	speelt
na	 de	 jeugd	 in	 de	 seniorenselectie,	 een	 linksback	 met	 een	 geweldige	 inspeelpass.	 Na	 de
voetbalperiode
actief	 bij	 evenementen,	 de	 commerciële	 commissie,	 sfeercommissie,	 en	 speler	 bij	 het	 jeu	 de
boules.	Getrouwd	met	 Fleur	 en	 woonachtig	 in	 Reeuwijk	 waar	 zoon	 Ferran	 bij	 de	 plaatselijke
CVC	speelt,	maar	bij	voldoende	talent	zien	we	zijn	transfer	naar	Olympia	tegemoet;

Rob	Dekker	 (1980):	op	10-jarige	 leeftijd	 in	 1967	 lidgeworden,	 speelde	 in	 selectieteams	 in	de
jeugd	en	daarna	in	de	seniorenselectie,	maakte	 in	1979	de	overstap	naar	Jodan	Boys	na	een
conflict	met	het	 bestuur,	maar	 keerde	 snel	weer	 terug	naar	het	 oude	nest.	Vader	Piet	was	al
zeer	actief	bij	Olympia	als	en	ook	Rob	heef	een	lange	staat	van	dienst	als	vrijwilliger.	Hij	wordt	al
zeer	jong
bestuurslid	 en	 is	 dat	 ook	 bij	 het	 100-jarig	 bestaan	 1986,	 maar	 ook	 lid	 elftalcommissie,
jubileumcommissie,	 leider	 van	 het	 3e/	 4e	 elftal	 met	 maat	 Willem	 ten	 Brink,	 actief	 in	 de
werkgroep	Nieuwe	Koers	in	2007	en	wordt	daarna	bestuurslid	normen	&	waarden,	in	denktank
nieuwbouw	2012-2014.	Altijd	bereid	de	club	te	ondersteunen,	is	op	vrijdagochtend	mental	coach
voor	het	onderhoudsteam	en	zelf	ook	actief	als	meester-schilder.

Marco	van	den	Berg	 (1982):	vanaf	de	 jongste	 jeugd	 lid	van	Olympia,	even	weg	geweest,	en
daarna	 opnieuw	 weer	 lid	 geworden	 om	 in	 vriendenteams	 te	 gaan	 voetballen	 met	 zijn
jeugdvrienden	in	de	lichting	Martin	Swets,	Erik	Gorter,	Frank	van	Sommeren	en	René	Eugster.
Speelde	o.a.	 in	het	 fameuze	Olympia	5	van	 leider	Ben	Scholten.	Ook	voetbalvader	 van	zoon
Rick	die	in	Olympia	1	speelt	en	ook	speldendrager	is.	Lid	van	een	grote	Olympia	familie,	partner
Erica	is	jarenlang	actief	bij	het	inroosteren	van	de	schoonmakers,	dochter	Kirsten	was	actief	als
kantinevrijwilliger	 en	 zoon	 Rick	 is	 actief	 in	 de	 barcommissie.	 Zwager	 Ruud	 Kalmeijer	 en	 zijn
gezin	zijn	natuurlijk	ook	al	bekende	Olympianen.	Vaak	op	de	club	te	vinden	bij	wedstrijden	van
Olympia	1	of	bij	feesten	en	evenementen.

25	JAAR
Laurens	 Bogaard:	 in	 de	 jongste	 jeugd	 begonnen,	 snel	 gezien	 als	 talent	 en	 na	 de	 jeugd
doorgestroomd	naar	seniorenselectie	en	aanvoerder	van	Olympia	1.	In	de	herfst	van	zijn	actieve
voetbalcarrière	uit	sportieve	ambitie	bij	GSV	gaan	spelen,	maar	wel	 lid	gebleven	van	Olympia.
Al	op	jonge	leeftijd	actief	als	trainer/coach	van	Olympia	jeugdteams	samen	met	Djordie	van	der
Zwet.	 Maar	 recenter	 ook	 al	 actief	 in	 sfeercommissie	 en	 commerciële	 commissie.	 Fijne	 en
gedreven	teamspeler,	waar	we	in	de	Olympia	organisatie	nog	wel	meer	van	gaan	horen.

Stijn	Schiphorst:	Stijn	is	tegelijk	met	Laurens	bij	Olympia	begonnen,	heeft	alle	standaard	jeugd
elftallen	 doorlopen	 en	 daarna	 naar	 de	 seniorenselectie	 en	 naar	 Olympia	 1.	 Zeer	 snelle
verdediger	die	niet	veel	doelpunten	op	zijn	naam	heeft	maar	in	het	kampioensjaar	met	A1	met
een	 schitterend	 afstandsschot	 scoorde.	 Door	 blessures	 afscheid	 genomen	 van	 het
selectievoetbal	en	nu	actief	in	zondag	2	en	sinds	enige	tijd	opnieuw	weer	woonachtig	in	Gouda;

Kieran	Dekkers:	 ook	 de	 hele	 jeugdopleiding	 doorlopen	 en	 daarna	 naar	 de	 seniorenselectie.
Kieran	speelde	voornamelijk	in	het	tweede,	maar	had	het	in	één	jaar	op	z’n	heupen	en	scoorde
aan	 de	 lopende	 band	 en	 kwam	 zo	 als	 spits	 in	 het	 1e	 elftal.	 Beschikt	 over	 een	 prachtige
wreeftrap,	 echt	 een	 kwaliteit.	 Altijd	 vrolijk,	 positief	 en	 behulpzaam	en	 ook	 al	 op	 jonge	 leeftijd
trainer/coach	van	jeugdteams	samen	met	maatje	Tjerk	Rook.	In	herfst	van	voetbalperiode	gaan
voetballen	 bij	 CVC	 Reeuwijk,	 maar	 wel	 lid	 van	 Olympia	 gebleven	 en	 steevast	 aanwezig	 bij
gezellige	evenementen	op	de	club.

Onno	van	Os:	zoon	van	‘legend’	Jan	van	Os	en	in	Bodegraven	opgegroeid	en	heeft	daar	ook
gevoetbald.	In	studententijd	bij	Olympia	gaan	voetballen	als	sleurende,	duwende	en	trekkende
spits,	waarbij	 ‘Hansie’	het	 tegenstanders	zeer	 lastig	maakte.	Sfeermaker	 in	de	groep	die	altijd
voorop	 liep	 als	 de	 binnenstad	 van	 Gouda	 of	 Rotterdam	 onveilig	 gemaakt	 moest	 worden.
Prominent	 deelnemer	 van	 legendarische	 skitrips	 met	 de	 Olympia	 selectie	 en	 zeer	 goed
(après)skiër,	 roeier	 en	 duursporter.	 Al	 geruime	 tijd	 woonachtig	 in	 de	 Flevopolder,	 maar	 volgt
Olympia	nog	altijd	en	is	met	bedrijf	Aspider	ook	lange
tijd	sponsor	geweest	van	de	club.

Ruben	Janiuk:	begonnen	in	D7	met	een	kampioenschap.	Zijn	talent	werd	gelijk	gezien,	dus	jaar
erna	naar	de	selectie.	 In	C1	heeft	Ruben	mooi	succes	met	het	behalen	van	de	KNVB	Beker.
Daarna	selectie	elftallen	en	seniorenselectie
gespeeld.	Wel	met	een	klein	uitstapje	naar	Gouda,	maar	daarna	terug	op	het	oude	nest	waar	hij
met	Olympia	2	de	hoofdklasse	wist	te	bereiken.	Afgelopen	jaren	is	hij	lekker	aan	het	ballen	met
zijn	vrienden	in	Olympia	3/2.
Actief	 als	 vrijwilliger	 als	 scheidsrechter	 en	 in	 de	 ontvangstdienst	 en	 daarnaast	 als	 de	 loterij-
koning	van	de	klaverjasavond.	Druk	als	jonge	vader,	maar	iemand	die	zich	ook	graag	inzet	voor
onze	mooie	club!

Thijs	Vereijken:	Thijs	Vereijken	alias	The	Red	Phanter	was	in	zijn	jeugd	al	beter	met	de	bal	aan
de	hand	dan	aan	de	voet.	Van	jongs	af	aan	keeper	en	altijd	in	de	concurrentie	voor	het	eerste
team.	Thijs	is	een	echte	lijn	keeper	die	zijn
bijnaam	 dankt	 aan	 zijn	 katachtige	 reacties	 en	 zijn	 rode	 haar.	 Na	 de	 jeugd	 spelend	 in	 een
vriendenteam	en	succes	met	het	4e	met	een	kampioenschap	in	2016	en	sinds	dit	seizoen	in	het
veteranenteam.	Wel	geplaagd	door	grote	blessures	en	door	vakanties	tijdens	het	seizoen	staat
zijn	team	weleens	zonder	sluitpost.	Echte	Olympiaan	en	die	tot	in	de	late	gezellige	uurtjes	op	de
club	te	vinden	is;

Peter	 Kool:	 afkomstig	 van	 het	 Harderwijkse	 VVOG	 wordt	 Peter	 lid	 van	 Olympia	 wanneer
voetballende	zonen	Danny	en	Robin	zich	aanmelden.	Peter	zet	zich	al	snel	ook	in	voor	Olympia
en	is	actief	in	de	jeugd	als	leider	van	o.a.	C1	en	daarna	ook	bestuurslid	en	vicevoorzitter	in	het
bestuur,	weer	later	ook	als	stadionspeaker	bij	Olympia	en	daarna	als	sportverslaggever	bij	radio
Gouwestad	waar	 hij	 afgelopen	 seizoen	 fantastisch	 verslag	deed	 van	de	 laatste	 thuiswedstrijd
waarin	Olympia	zich	veilig	speelde.	Sinds	dit	seizoen	fungeert	Peter	als	elftalleider	van	Olympia
1,	groot	voetballiefhebber	die	ook	in	het	bezit	is	van	een	seizoenkaart	bij	Excelsior	Rotterdam;

Rob	Henzen:	 na	 een	 actieve	 voetbalcarrière	 bij	 SV	 Gouda	 is	 Rob	 op	 latere	 leeftijd	 bij	 zijn
kompanen	 van	 Olympia	 neergestreken.	 Al	 snel	 wordt	 Rob	 actief	 als	 vrijwilliger	 bij	 de
seniorenselectie,	en	is	door	zijn	gezelligheid	en	groot	gevoel	voor	humor	al	snel	niet	meer	weg
te	denken.	Is	met	de	vaste	groep	voetbalvrienden	vaste	supporter	bij	Olympia	1,	en	maakt	een
deel	van	hen	vele	uitstapjes	in	de	weekenden,	topper	die	ook	al	jarenlang	vaste	bardienst	op
donderdagavonden	 draait.	 Is	 ook	 nog	 actief	 op	 de	 velden	 bij	 de	 Oldstars	 1886	 die	 op
vrijdagmiddag	bij	de	 trainingen	en	 in	de	 ‘nazit’	enorm	veel	plezier	hebben.	Fijne	gast	en	altijd
bereid	om	de	club	te	helpen!

Johan	Remmerswaal:	Johan	heeft	zelf	een	volleybal	achtergrond,	maar	werd	als	voetbalvader
van	voetballende	zonen	Bert	en	Onno	ook	lid	van	Olympia.	Zeer	actief	als	vrijwilliger	in	de	jeugd
bij	o.a.	het	jeugdbestuur,	bij	junioren
kampen	 in	 Eibergen	 en	 in	 Frankrijk	 en	 zeker	 ook	 het	 pupillenkamp.	 Toen	 dat	 dreigde	 te
verdwijnen,	 doordat	 Defensie	 stopte	 met	 steun,	 heeft	 Johan	 het	 initiatief	 genomen	 om	 zelf
tenten	te	regelen	en	financieren.	Zo	hebben	we	afgelopen	 jaar	de	25e	editie	kunnen	beleven!
Draait	 ook	nog	steeds	gezellige	ontvangstdiensten	met	maten	Rob	van	der	Vijgh	en	Ger	van
Straalen.

Harrie	Timmer:	Harry	 is	als	 import-Gouwenaar	 in	de	 recreatieve	senioren	bij	Olympia	komen
voetballen,speelde	o.a.	in	het	8e	elftal	en	vele	jaren	bij	het	veteranenteam	op	zondag.	Schreef
vol	 voetbalhumor	 korte	 berichtjes.	 Hij	 weet	 heel	 goed	 wat	 er	 allemaal	 voor	 nodig	 is	 om	 het
programma	op	de	club	te	kunnen	draaien	en	zet	zich	multifunctioneel	in	als	vrijwilliger	bij	o.a.	de
ontvangstdiensten,	als	 teamleider,	als	scheidsrechter,	en	als	voetbalvader	van	zoon	Jakob	die
dit	seizoen	in	de	O23-4	speelt.

Rob	van	Dijk:	Rob	heeft	zelf	niet	gevoetbald	bij	Olympia,	maar	zijn	broer	John	(‘Jappie’)	van
Dijk	 wel.	 Rob	 is	 zeker	 al	 sinds	 eind	 ’80-er	 jaren	 van	 de	 vorige	 eeuw	 vaste	 supporter	 van
Olympia	1.	Rob	is	25	jaar	geleden	ook	lid	geworden
van	Olympia	en	nog	steeds	vaak	bij	de	thuiswedstrijden	van	het	1e	elftal	te	vinden.	Hij	is	altijd
buitengewoon	 goed	 geïnformeerd	 over	 voetbalzaken	 omdat	 hij	 via	 een	 ‘oortje’	 continu
verbinding	heeft	met	alle	sportzenders;

Olympia	JO11-1	overleeft	kamikaze	duel	in	1e	ronde
van	de	Rijnmondcup
Trainer	/	coach	Jasper	Dijkhof	en	Sebastiaan	van	Groen	zijn	super	trots	op	'hun	team'	dat	zich
in	 de	 eerste	Rijnmondcup	wedstrijd	 na	 penalty's	 door	 ging	 naar	 de	 volgende	 ronde.	Klik	 hier
voor	het	volledige	verslag.	

GROTE	CLUB	ACTIE
Wauw!!	Nog	niet	alle	loten	zijn	ingevoerd	maar	de	Grote	Club	Actie	heeft	al	een	opbrengst	van
€4.720,80!	 Wat	 een	 topprestatie	 van	 onze	 lotenverkopers!	 En	 natuurlijk:	 kopers	 hartelijk
bedankt!	Op	28	januari,	bij	de	eerste	thuiswedstrijd	van	Olympia	1	worden	de	lotenverkopers	in
het	zonnetje	gezet!

OP	7	DECEMBER	IS	DE	UITSLAG	VAN	DE	LOTENTREKKING	BEKEND

Sinterklaas	en	zijn	pieten	zijn	weer	in	het	land.	Ook	dit	seizoen	bij	Olympia	een	Pietentraining.

AGENDA
18/11	20.00	Toernooicompetitie	VR	30+	(kantine	open)
19/11	14.30	De	Zuidvogels	HSV	1	-	Olympia	1	(Huizen)
25/11	17.00	WK	Oranje	-	Ecuador	live	te	volgen	in	de	kantine
26/11	17.00	Olympia	1	-	SDC	Putten	1
30/11	15.00	Pietentraining
3/12			14.30	BOL	1	-	Olympia	1	(Broek	op	Langedijk)
10/12	17.00	Olympia	1	-	NSC	Nijkerk	1
17/12		20.00	ALV	(algemene	ledenvergadering,	agenda	volgt	via	de	website)
23/12		Kerstklaverjastoernooi
24/12	t/m	8/1/2023	Winterstop	
7/1/2023	16.00	Nieuwjaarsreceptie	
28/1/2023	Eerste	thuiswedstrijd	nieuwe	jaar	Olympia	1	met	prijsuitreiking	Grote	Club	Actie

Foto's	van	toen	...
Speld-drager	Victor	Laurs	heeft	een	schat	aan	foto's	van	pupillenkampen,	revue,	miss	Olympia
verkiezing	en	andere	activiteiten	aan	Olympia	geschonken.	Zoals	deze	foto	van	Cas	Reebeen
(†)	 en	 hem	 zelf	 bij	 het	 kerstklaverkastoernooi	 in	 1980.	 Hieronder	 Ruud,	 Kees,	 André,	 Victor,
Hans,	Martin,	Hans	en	Roland	met	een	foto	van	toen	...

Nieuwtje?	Leuke	foto?	Leuk	verslag?
Mail:	redactie@gcfc-olympia.nl

Eerder	verschenen	nieuwsbrieven	seizoen	2022/2023:
september	2022	
oktober	2022
presentatiegids	2022	/	2023

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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