
Met	Businessclub	Olympia	naar
Nederland	-	Oekraïne!
Helaas	bij	sportverenigingen,	dus	ook	bij	Olympia	is	nog	geen
publiek,	 ook	 geen	 betrokken	 jeugdouders,	 toegestaan.
Uitsluitend	spelers	en	de	hoogst	noodzakelijke	begeleiding.	

Maar	een	aantal	leden	/	sponsoren,	die	via	onze	Businessclub
vorig	 jaar	kaartjes	hebben	gekocht	voor	het	EK,	hebben	een

heel	mooi	vooruitzicht:	een	groep	is	ingeloot	en	mag	op	13	juni	op	de	tribune	van	de	Arena	de
eerste	EK-wedstrijd	van	Oranje	supporteren!	

Corona	Protocol	Olympia
Op	de	website	kun	je	het	corona	protocol	vinden	van	Olympia.
Hierin	staan	de	spelregels	m.b.t.	corona,	waar	we	ons	bij	het
sporten	 op	 de	 club	 moeten	 houden.	 Deze	 week	 volgt	 een
update	n.a.v.	de	versoepelingen	per	5	juni.	

Nieuw	lid	redactie	seizoengids	gezocht
Vanwege	 het	 135	 jarig	 bestaan	 zal	 de	 jaarlijkse	 gedrukte
presentatiegids,	 dit	 keer	 een	 jubileum	 editie	 worden.	 Ton
Molenaar,	 jarenlang	 redactielid,	 stopt	 vanwege	 zijn	 nieuwe
werkzaamheden	 in	 onze	 Technische	 Commissie.	 We	 zijn
daarom	 op	 zoek	 naar	 versterking	 van	 ons	 team	 met	 een
enthousiaste	Olympiaan,	 die	 de	 vereniging	 (heel)	 goed	 kent,
redactionele	 vaardigheden	 heeft	 en	met	 ons	 deze	maand	 al
wil	starten	met	de	voorbereidingen	van	een	nieuwe	gids	voor
21/'22.	 Mail:	 redactie@gcfc-olympia.nl	 of	 bel	Wilma	 Neefjes,
samen	 met	 Tessa	 Schwering	 de	 redactie	 nu,	 voor	 meer
informatie.	

Het	drukken	van	de		presentatiegids	wordt	financieel	mogelijk
gemaakt	 door	 de	 verkoop	 van	 advertenties	 aan	 o.m.	 onze
sponsoren.	Super	bedankt	hiervoor!
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GC&FC	Olympia	is	jarig!	135	jaar	jong

Felicitaties	met	de	135ste	verjaardag!
Het	is	vandaag	1	juni	2021	exact	135	jaar	nadat	GC&FC	Olympia	is	opgericht	door	de	toen	pas
15-jarige	Barthold	Jan	 IJssel	de	Schepper.	Hij	werd	ook	de	eerste	voorzitter.	Alle	Olympianen
van	harte	gefeliciteerd	met	dit	27e	lustrum,	dat	we	helaas	niet	op	de	gebruikelijke	gepaste	wijze
kunnen	vieren	door	de	Covid-19	maatregelen.

Corona
Gelukkig	 dalen	 eindelijk	 de	 (ernstige)	 corona	 besmettingen	 en	 zijn	 er	 versoepelingen
aangekondigd	 voor	het	 voetbal.	 	De	 jeugd	start	 op	 zaterdag	5	 juni	met	een	 reeks	 van	KNVB
Regiocup	 wedstrijden.	 Voor	 de	 senioren	 blijft	 het	 nog	 even	 bij	 trainingen	 en	 onderlinge
wedstrijden,	al	is	het	wel	heel	fijn	dat	leden	in	de	leeftijdsgroep	27	jaar	en	ouder	vanaf	5	juni	ook
weer	normaal	kunnen	meetrainen	en	voetballen.	In	overleg	met	de	seniorenteams,	die	nu	al	7
maanden	vrijwel	stil	liggen,	kijken	we	of	we	ook	de	zomerperiode	door	kunnen	gaan.	
	
Interviews
In	deze	‘lustrum	nieuwsbrief’	treft	u	een	leuk	dubbelinterview	met	zwagers	Dick	van	Oije	en	Jan
van	Os,	die	samen	al	142	jaar	lid	zijn	van	onze	club!	En	met	Jens,	een	van	onze	nieuwste	en
jongste	leden	komend	seizoen.

Ander	nieuws
Ik	maak	van	de	gelegenheid	ook	even	gebruik	om	wat	andere	zaken	onder	 jullie	aandacht	 te
brengen:

Afgelopen	week	ontvingen	we	het	droevige	bericht	dat	ons	erelid	Jack	Tomson	na	een	kort
ziekbed	is	overleden.	Er	staat	een	mooi		 ‘in	memoriam’	op	de	website.	We	bedanken	Jack
voor	zijn	jarenlange	tomeloze	inzet	voor	Olympia	en	wensen	de	familie	veel	sterkte!
In	 de	 afgelopen	 maanden	 zijn	 er	 gesprekken	 gevoerd	 om	 een	 Sport	 BSO	 in	 het	 fraaie
clubhuis	 van	 	 Olympia	 te	 huisvesten.	 Hierover	 snel	 meer	 nieuws	 wanneer	 we	 tot
overeenstemming	kunnen	komen	met	de	organisatie	die	de	kinderopvang	aanbiedt.
De	KNVB	heeft	aangegeven	dat	verenigingen	die	met	het	eerste	seniorenelftal	op	zondag
spelen	met	ingang	van	seizoen	2022/2023	‘horizontaal’	kunnen	overstappen	maar	de	eerste
klasse	 zaterdag.	 Dat	 moet	 voor	 1	 oktober	 2021	 aan	 de	 KNVB	worden	 doorgegeven.	We
gaan	hierover	met	alle	belanghebbenden	bij	Olympia	in	gesprek.
De	 veteranen	 kunnen	 ook	 de	 voetbalschoenen	 weer	 gaan	 opzoeken.	 We	 hebben	 een
uitnodiging	gekregen	om	op	zaterdag	4	september	mee	te	doen	aan	het	35+	en	55+	toernooi
voor	de	oudste	voetbalclubs	van	Nederland	(ONEC	toernooi)	bij	RAP	in	Amstelveen.
Ons	 in	 de	 zondagcompetitie	 spelend	 veteranenteam	 zoekt	 overigens	 nog	 spelers	 voor
aankomend	seizoen!	

Vrijwilligers	gezocht:	jij	interesse?!	
Tenslotte	 een	 zeer	 belangrijke	 oproep.	 We	 hebben	 elkaar	 alweer	 een	 tijdje	 niet	 gezien	 bij
Oympia.	Bij	het	treffen	van	voorbereidingen	voor	het	nieuwe	seizoen	zijn	we	nog	op	zoek	naar
kandidaten	voor	een	aantal	cruciale	vacatures	die	ingevuld	moeten	worden	om	lekker	van	start
te	kunnen	gaan:
	
Jeugdvoorzitter:	 Marie-Christine	 Reusken	 stopt	 aan	 het	 eind	 van	 dit	 seizoen,	 met	 grote
dank	voor	haar	 inspanningen	 in	deze	 rol!	We	hopen	hier	binnenkort	nadere	mededelingen
over	te	kunnen	doen;
Kantinemanager/commissie:	 onze	 gewaardeerde	 barmanager	 Dennis	 Sosef	 heeft	 een
nieuwe	 baan	 gevonden	 (gefeliciteerd!!)	 en	 kan	 die	 niet	 langer	 combineren	 met	 zijn
werkzaamheden	voor	de	kantine.	We	gaan	dus	op	zoek	naar	vervanging,	dit	kan	ook	door
een	kantinecommissie	van	enkele	personen	worden	gedaan;
Wedstrijdsecretaris:	 duo-baan	 enkele	 uren	 per	 week	 samen	 met	 een	 de	 collega
wedstrijdsecretaris.	Kan	van	huis	uit	worden	gedaan.

Er	zijn	nog	meer	belangrijke	vacatures,	zie	vacatures	op	de	website.

Met	sportieve	groet	en	hopelijk	zien	we	elkaar	snel	weer	bij	Olympia!
Edo	Neefjes,	voorzitter.
	

Bijna	75	jaar	Olympiaan!
Dick	 van	Oije	 (rechts)	 is	 bijna	 75	 jaar	 aaneengesloten	 lid	 van	Olympia.	 Zijn	 één	 jaar	 oudere
zwager	Jan	van	Os	(links)	al	bijna	69	jaar.	Samen	vertellen	ze	over	hun	actieve	spelersperiode
bij	Olympia.	Een	tijd	waarin	de	bal	bijna	altijd	aan	de	voet	zat.	Bij	Olympia	tijdens	activiteiten	van
de	club,	maar	ook	bij	vrij	spelen	met	vriendjes	en	Olympiaan	en	toen	al	prof	voetballer	Hans	de
Koning.	 Op	 het	 schoolplein	 aan	 de	 Burgvlietkade,	 op	 straat	 ...	 Dick	 speelde	 vooral	 voor	 zijn
plezier	 en	 deed	 pas	 rond	 z'n	 veertigste	 zijn	 kicks	 uit	 na	 jaren	 bij	 de	 veteranen	 te	 hebben
gespeeld.	Jan	speelde	in	een	buitengewoon	succesvol	team	van	Olympia,	dat	in	de	jaren	zestig
het	toen	hoogste	amateurvoetbal	niveau	in	Nederland	behaalde.	Onder	leiding	van	Wim	van	der
Gijp,	de	vader	van	René	in	die	tijd	mascotte	van	het	team.	

Geniet	van	de	mooie	anecdotes	waarin	je	leest	waarom	deze	Olympianen	nog	altijd	lid	zijn,	trots
op	 hun	 klup,	 en	 uitkijken	 naar	 de	 volgende	 speldendragersbijeenkomst	 om	 nog	meer	 mooie
herinneringen	op	te	halen.	Klik	hier	of	op	de	foto	voor	het	interview.

Jens,	nieuw	spelertje	bij	de	VBS
Jens	 heeft	 tijdens	 Vriendjesdag	 dit	 voorjaar	 voor	 het	 eerst	 gevoetbald	 bij	 Olympia.	 Hij	 kwam
mee	met	pupillentrainer	pappa	en	zijn	broers	Stan	en	Yard.		Maak	kennis	met	Jens,	de	jongste
generatie	wiens	eerste	jaar	als	Olympiaan	in	het	136ste	jaar	van	onze	vereniging	start.	Klik	hier
of	op	de	foto	voor	het	interview.	

1	juni	een	bijzondere	dag
Een	kleine	quiz:	wat	hebben	de	volgende	gebeurtenissen	met	elkaar	gemeen?
-De	eerste	uitzending	van	de	Amerikaanse	nieuwszender	CNN	(1980).
-Het	Beatles-album	Sgt.	Pepper's	Lonely	Hearts	Club	Band	komt	uit	in	Engeland	(1967).
-De	attractie	‘Carnaval	Festival’	wordt	geopend	in	de	Efteling	(1984).
-De	Nederlandse	mannen	hockeyploeg	wordt	wereldkampioen	(1998).
-Marilyn	Monroe	(1926),	Morgan	Freeman	(1937)	en	Heidi	Klum	(1973)	worden	geboren.

De	 oplettende	 lezer	 had	 het	 vast	 al	 door:	 het	 gebeurde	 allemaal	 op	 1	 juni	 	 Net	 zoals	 de
oprichting	van	de	mooiste	voetbalclub	van	Nederland:	GC&FC	Olympia.	Dit	gebeurde	al	in	het
jaar	 1886,	 en	 hiermee	 behoort	 Olympia	 tot	 één	 van	 de	 tien	 oudste	 voetbalverenigingen	 van
Nederland.	Toen	met	ook	cricket	 in	het	aanbod	(zie	foto	hierboven	van	1e	lustrum).	De	eerste
voorzitter	 was	 Barthold-Jan	 IJssel	 de	 Schepper.	 Zijn	 vader,	 directeur	 van	 de	 Stearine
Kaarsenfabriek	 in	Gouda,	speelde	als	beschermheer	een	belangrijke	 rol	 in	de	beginfase.	Met
circa	55	leden	speelde	Olympia	op	het	hobbelige	schietterrein	aan	de	Schielands	Hoge	Zeedijk.	

Nu,	maar	liefst	135	jaar	later,	hebben	we	ruim	900	leden.	Er	is	een	prachtig	duurzaam	gebouwd
clubhuis,	twee	kunstgrasvelden,	een	trainingsveld,	een	natuurgrasveld,	twee	pannaveldjes,	een
jeu	 de	 boules	 baan	 en	 een	 mini	 speeltuin	 voor	 onze	 jongste	 bezoekers.	 De	 kernactiviteit	 is
voetbal.	Maar	er	gebeurt	nog	zoveel	meer.	Kortom,	Olympia	is	een	club	om	trots	op	te	zijn!
	

Informatie	over	de	Regiocup
Op	onze	Homepage	vind	 je	na	de	nieuwsberichten	het	wedstrijdprogramma	van	de	Regiocup
voor	 de	 jeugd.	 Publiek	 is	 binnen	 de	 landelijke	 coronaregels	 nog	 niet	 toegstaan.	 Op	 de
teampagina's	(onder	Jeugd)	kun	je	informatie	vinden	over	de	uitslagen,	de	poules,	etc.	vanaf	de
leeftijdscategorie	O11.	Bij	de	jongste	pupillen	publiceert	de	KNVB	geen	uitslagen	en	standen.

NB	We	hebben	op	dit	moment	minder	veldcapaciteit	doordat	het	 jaarlijkse	grote	onderhoud	 in
opdracht	 van	 Sport.Gouda	 is	 gestart.	 Het	 trainingsveld	 is	 al	 sinds	 25	mei	 afgesloten.	 Veld	 3
vanaf	de	komende	week.	

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.

https://www.ek2020-voetbal.nl/
https://www.gcfc-olympia.nl/wp-content/uploads/gcfcolympia/corona-protocol-Olympia-21052021.pdf
https://www.gcfc-olympia.nl/wp-content/uploads/gcfcolympia/corona-protocol-Olympia-21052021.pdf
https://gcfcolympia.edities.nl/2021/
mailto:redactie@gcfc-olympia.nl?subject=redactie%20seizoensgids
https://www.gcfc-olympia.nl/
https://www.gcfc-olympia.nl/
https://www.facebook.com/gcfcOlympia
https://www.facebook.com/gcfcOlympia
https://twitter.com/gcfcOlympia
https://twitter.com/gcfcOlympia
https://www.instagram.com/gc_fc_olympia/
https://www.instagram.com/gc_fc_olympia/
https://www.youtube.com/channel/UCr0ARUka7jOiiQBv2q0p-BA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCr0ARUka7jOiiQBv2q0p-BA/videos
https://www.linkedin.com/groups/8347460/
https://www.linkedin.com/groups/8347460/
https://gcfc-olympia.email-provider.nl/web/p1zmobj6ow/r2gebrtaye
https://www.gcfc-olympia.nl/
https://www.gcfc-olympia.nl/
https://www.gcfc-olympia.nl/in-memoriam-erelid-jack-tomson
https://www.gcfc-olympia.nl/toernooien
https://www.gcfc-olympia.nl/olympia-351-ve-zondag-speeldag-man
https://www.gcfc-olympia.nl/vacature-voorzitter-jeugdcommissie-bestuurslid-jeugd
https://www.gcfc-olympia.nl/wp-content/uploads/gcfcolympia/VACATURE-wedstrijdsecretaris-jeugd.pdf
https://www.gcfc-olympia.nl/vacatures
https://www.gcfc-olympia.nl/wp-content/uploads/gcfcolympia/Red-Interview-Dick-van-Oije-en-Jan-van-Os26052021.pdf
https://gcfc-olympia.email-provider.nl/download/p1zmobj6ow/142Ha23I7g?file=Red+Interview+Dick+van+Oije+en+Jan+van+Os26052021.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D
https://www.gcfc-olympia.nl/wp-content/uploads/gcfcolympia/Interview-Jens-van-den-Berg-VBS-mei-2021.pdf
https://gcfc-olympia.email-provider.nl/download/p1zmobj6ow/74Mkmv5mkK?file=Interview+Jens+van+den+Berg+VBS+mei+2021.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D
https://www.gcfc-olympia.nl/geschiedenis
https://www.gcfc-olympia.nl/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://gcfc-olympia.email-provider.nl/unsubscribe/p1zmobj6ow/r2gebrtaye
mailto:redactie@gcfc-olympia.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-p1zmobj6ow-r2gebrtaye

