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Spelen in de O23 - hoe is dat?

Dit seizoen biedt de KNVB voor het eerst een O23-competitie in de B-categorie aan. O23
wil zeggen een seniorenteam waarvan de spelers jonger zijn dan 23 jaar. Een nieuw
competitie-aanbod om de overgang van de jeugd naar de senioren te versoepelen.
Ik spreek met Orbo Verschuur en Jimmy Nutbey; trainer en (éen van de) aanvoerder(s) van
O23-3. Dit is een van de drie Olympia teams die in de nieuwe O23 competitie spelen. Daarvoor
heeft O23-3 vanuit de jeugd een seizoen, of beter gezegd door corona slechts enkele weken, in
de ‘gewone’ senioren 8e klasse (instapklasse) seizoen ‘20/’21 gespeeld als Olympia 4 (za). Zo
kunnen zij hun ervaringen met beide competities met ons delen.
Waarin vinden jullie de O23 competitie verschillen van de ‘gewone’ seniorencompetitie?
“De gewone competitie is fysieker. Bij de O23 ervaren we meer de focus op het voetballen zelf.
Het is ook anders om te spelen met en tegen alleen leeftijdsgenoten. Bij ons nog geen dertigers
die tijdens de warming up met hun kind bezig zijn, zoals vorig jaar wel gebeurde. Dat is een
levensfase die nog een eind weg voelt.”
“Vorig seizoen kon er nog wel eens een opstootje ontstaan. Als we (te) fel van ons afbeten werd
dat niet getolereerd. Nu zitten we er meer hetzelfde in als de tegenstander en zijn er nauwelijks
incidenten.”
Hoe vinden jullie de competitie opbouw bij O23?
“Goed dat de competitie in twee delen is geknipt; najaar en voorjaar. Dat biedt perspectief als je
in een te sterke of te makkelijke poule bent gestart.” “Dit voorjaar spelen we in een zogenaamde
1½ competitie; drie wedstrijden tegen iedere tegenstander. Dat is minder. Maar dat zal
ongetwijfeld met de opstart van de O23 te maken hebben; er zijn nog onvoldoende teams.”
Redactie: competitie gewone zaterdag-senioren is (nog) een volledig seizoen competitie.
Zijn er (andere) verbeterpunten voor de O23 competitie?
“De dispensatie verruimen zodat je makkelijker invallers kunt regelen. Nu mag je maximaal een
jaar ouder zijn (uit 1998) en dat voor max 3 spelers. We hebben er zelf niet echt last van door
een groot team. Maar toen er drie spelers een paar maanden naar de Antillen en tegelijk enkele
geblesseerden waren, werd het toch krap.” “Er is maar 1 klasse. Zou goed zijn om meerdere
klassen aan te gaan bieden, al doen ze dat ook deels via de poule-indeling. Nu spelen we ook
tegen elftallen die bij hun club het eerste selectieteam versterken, soort 2e selectie-elftal. Dan
ben je bijna kansloos.”
Nog tips voor nieuwe seniorenteams?
Zorg voor tenminste 17 spelers.
Houd er rekening mee dat je alles zelf moet regelen als seniorenteam, bijvoorbeeld
scheidsrechters en trainingen. Ons team heeft twee trainers/coaches, voetbalvaders; dat is
top!
Ben je ook een team met alleen jonge senioren? Dan is de O23 zeker een aanrader.
Zorg voor altijd een aanvoerder op het veld, een die verantwoordelijkheid neemt en
medespelers coacht en indien nodig aanspreekt op gedrag.
Enne het is vooral super gezellig op zaterdagmiddag bij de 3e helft …

Olympia O23-3 alias La Masia Gouda

In 2019 startte een vriendenteam als JO19-4 in de jeugd. Een mix van (oud)Olympianen en
vrienden van. Dit seizoen spelen ze in de nieuwe O23 competitie. Klik hier voor een flits
kennismaking met de op dit moment 21 spelers en coaches Ron Nutbey en Orbo Verschuur.

De Grote Club Actie weer 'n groot succes!
Al was het weer een coronajaar de commissie GCA - Mirjam
Lobenstijn, Judith Gruyl en Marjolijn Schuijt (foto) organiseerden met hulp van heel veel pupillenverkopers ook
dit jaar weer de Grote Club Actie. Met de fantastische
opbrengst van €5.926,48; de op een na hoogste van alle
verenigingen in Gouda die mee deden aan de landelijke
GCA.
Op 20 februari was de door corona uitgestelde prijsuitreiking
voor de beste lotenverkopers. Mirjam: "Een feestje. Mogelijk alleen al doordat we elkaar weer
gewoon konden ontmoeten. Maar natuurlijk ook super om als pupil het veld op te mogen met de
selectie. De spelers, ook van de tegenstanders CVV Zwervers, deden het heel erg leuk." De
enthousiaste extra jeugdige supporters werden ook zeer gewaardeerd.
Top lotenverkopers (foto) waren dit seizoen Vik Hornis van de
Voetbalschool (79 loten!), Floris Greven uit JO9-4, Aid
Dzelilovic uit JO11-3, Amel Dzelilovic uit JO13-2 en Arwin
Westmaas uit JO12-2. Anna Meijer uit JO10-5 was de beste
verkoper unieke loten. De teams die met de lotenverkoop het
beste scoorden waren O9-4 en O12-2. Er waren nog veel
meer prijswinnaars - klik hier.
Alle lotenverkopers en lotenkopers: hartstikke bedankt!

Trainingspakken en tenue voor JO10-1 van
Hogendoorn Timmerwerken

Sinds begin van dit seizoen loopt het hele team van JO10-01 in gesponsorde trainingspakken
en wedstrijdkleding. Het logo van Hogendoorn Timmerwerken siert de kleding. Vader Mark
Hogendoorn van speler Liam: “Het is echt leuk dat het hele team er bij wedstijden professioneel
uit ziet. Daarom sponsor ik met mijn bedrijf sinds dit seizoen de kleding voor het team.”
Daarnaast staan er nog reclameborden van Hogendoorn Timmerwerken en is Mark lid van de
Bussinessclub Olympia. Zijn bedrijf bestaat sinds 2009. “Samen met een vaste groep
zelfstandige collega’s maak ik onder meer aanbouwen, dakopbouwen, en plaatsen we keukens
en badkamers.”

Twee meidenteams gesponsord door Floor Facility
Services

De meidenteams MO11-1 en MO13-1 worden gesponsord door Floor Facility Services, het
bedrijf van Misjel en Marina de Jager. Misjel de Jager (rechts op de foto): “We zijn ook jarenlang
subsponsor van de selectie geweest en hebben nu gekozen om de teams van onze dochters te
sponsoren. Daarnaast geef ik ook training op maandag- en woensdagavond en ben ik lid van de
commerciële commissie van Olympia.” Het gezin De Jager is een echte voetbalfamilie. “Voor
mijn jongste dochter is dit nu het vierde seizoen. Ik heb zelf jarenlang gevoetbald bij 35 +
Recreatief. Het team bestaat nog op papier, maar het is erg moeilijk om elke vrijdagavond
genoeg spelers bij elkaar te krijgen.” Zijn vrouw Marina voetbalde bij Voetbalfit maar is wegens
een blessure tijdelijk gestopt.
Floor facility Services is gespecialiseerd in het onderhoud en de reiniging van vloeren. “We
werken landelijk, vaak in opdracht van schoonmaakbedrijven. We reinigen en onderhouden
allerlei soorten vloeren, zowel harde vloeren als tapijt.”

Advertentie - Wil jij bij Floor Facility Services
komen werken?
Ben jij op zoek naar een bijbaan? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bij Floor Facility Services in
Gouda zijn wij op zoek naar gemotiveerde jongens en meiden vanaf 17 jaar om het team te
versterken. Wil jij werken na school in de avonduren, weekenden of vakanties?
Solliciteer vandaag nog bij Floor Facility Sercices en wie weet ben jij binnenkort wel onderdeel
van ons team!

VoetbalFIT ook 2e seizoenshelft!
Op 27 januari is een tweede serie van 15 trainingen dit seizoen voor VoetbalFIT gestart dankzij
Jeske Meister en Yvette Baks. Zij geven samen de trainingen op de donderdagavond; Jeske
vooral het "fit' deel en Yvette de voetbaloefeningen. Lijkt het jou leuk om mee te doen? Train
dan een keer op proef mee. Meld je wel graag van te voren aan via e-mail voetbalfit@gcfcolympia.nl of als aspirant lid via het aanmeldformulier op de website. Dan neemt Jeske
contact met je op.

De Hypotheekshop en Le Patapouf - sponsors
Olympia 2 (za)

Toen het vanuit de jeugd als vriendenteam gestarte
seniorenteam van zaterdag 4 tot zaterdag 1 ‘promoveerde'
werden ze door de vaders van Vincent Eikenaar (links op de
foto) en Youri Bonkestoter (3e staand rechts boven) beloond
met een compleet teamtenue. Ondertussen al voor het vierde
seizoen.
LE PATAPOUF is een party- en zalencentrum met een groot
privé parkeerterrein aan de Kolkmanstraat in Gouda Noord.
Trouwerijen, vergaderingen, feesten. Er is veel mogelijk
waarbij de eigen keuken een lichte maaltijd tot een uitgebreid
buffet kan verzorgen. Corona heeft natuurlijk zoals overal zijn
sporen achtergelaten. Hans: “Wij hadden het geluk dat
arbeidsgerelateerde vergaderingen mogelijk bleven. Van een
BHV cursus tot vergaderingen in de zorgsector en ruimteverhuur aan scholen. Mensen willen
elkaar nu weer zien. Dat merken wij ook, het kan gelukkig weer. We zijn geen restaurant. Alles
gaat op afspraak.”
Eigenaar Hans Eikenaar komt uit een Olympia-familie. “Wij woonden in de Korte Akkeren aan
de KW-weg. Maar als enige van mijn vrienden ging ik voetballen bij Olympia. Net als mijn broer,
mijn vader en mijn opa. Mijn broer speelde in 1959 met de bekende Ton Thie in een elftal. Mijn
vader was toen leider."
Hans voetbalde alleen in de jeugd. Maar bleef Olympia trouw supporteren. Hij draaide jaren de
ontvangst op zaterdagmorgen met Johan Remmerswaal en was zo’n 15 jaar actief bij de
Pupillenkampcommissie met o.a. Rob van der Vijgh. ”Er zijn altijd vrijwilligers tekort. Zo’n
pupillenkamp organiseren is geweldig. Al ben je helemaal kapot na afloop.”
"Even voorstellen: mijn naam is Mark Bonkestoter, eigenaar
van HYPOTHEEKSHOP Gouda en Waddinxveen. De
Hypotheekshop is een landelijke franchise formule die zich
onderscheidt door een adviesbedrijf te zijn ipv een
hypotheekverkooploket.
Sinds een aantal jaren sponsor ik het team van mijn zoon
Youri. Zelf ben ik ook bekend met Olympia, al zou ik mijzelf
geen "echte" Olympiaan willen noemen, daarvoor heb ik te veel uitstapjes naar collega-clubs
gemaakt. Maar ik ben wel een jaar of 15 verbonden aan de club. Eerst als vader van een
mannetje van 7, later als trainer (op de foto uit 2016 rechts bij toen nog zaterdag 4) en als
speler van het veteranenteam. Hoe de sponsoring tot stand is gekomen? Kan vanuit het team
zijn geweest. Wij doen überhaupt veel aan sponsoring dus waarom dan niet het team van je
eigen zoon.
Behalve dat het leuk is om de jongens er goed bij te laten lopen is het voor ons als onafhankelijk
adviesbedrijf, ook de moeite waard. Een groep mannen aan het begin van hun
maatschappelijke carrière... daar moeten ooit huizen gekocht gaan worden
Kortom
sponsoring is ook gewoon de moeite waard voor ons als hypotheekshop."

Weer schoolvoetbal dit jaar!
Na twee jaar achtereen afgelasten vanwege corona staat het jaarlijkse voetbalfeest tussen
groepen uit de bovenbouw van Goudse basisscholen weer op het programma. Olympia is een
van de locaties waar gespeeld wordt: op 20 april groepen 7/8 meiden en op 11 mei de Goudse
stadsfinales voor de groepen 5/6 j/m. Ook deze keer organiseert Olympia weer gratis clinics om
je voor te bereiden. Wel graag je van te voren aanmelden zodat we weten hoeveel spelers er
komen. Mail Esther van Zutphen
NB Op 6 april is de eerste voorronde (niet bij Olympia) voor J groepen 7/8 en M 5/6.

Einde WEP-stage voor dit schooljaar
Op 23 februari j.l. hebben we afscheid genomen van het
WEP-stageteam. Leerlingen van Praktijkschool GSG Het
Segment lopen sinds 2019 stage bij Olympia. De groepjes
leerlingen wisselen iedere 4 weken, maar worden begeleid
door een vast vrijwilligersteam: Olga Sutter via school en
Hans Man in 't Veld, Gaby Dols en Wilma Neefjes vanuit
Olympia. Er is, voor zover corona het toeliet, enorm veel werk
verzet in de emballage, schoonmaak en bediening. Omdat de
meeste leerlingen klaar zijn voor een individuele stage stopt
het project tot begin van volgend schooljaar. Super bedankt
voor alle hulp!
De kantine zal hierdoor niet meer vast op woensdagmiddag open zijn.
Het geld groeit bij Olympia nog niet aan de bomen ...
Dus is er geen licht (meer) nodig: doe de lichtmasten uit!!!
Schiet iemand een bal weg - haal de bal direct terug!
Trainingen klaar / wedstrijden afgelopen: zorg dat alle
materialen zoals ook mini-doeltjes en hoekvlaggen in de
berging staan en zet inklapbare doelen op slot.
Er zijn onnodige uitgaven van energiekosten tot vervanging of
reparatie materialen. Help jij mee zuinig op onze club te zijn?

Oly's Kinderkledingbeurs 29/30 maart in de kantine
Woensdagmorgen 30 maart is de kantine weer helemaal
omgetoverd tot een grote tweedehands kinderkledingwinkel.
Drie enthousiaste moeders hebben jaren geleden het idee
opgepakt dat kinderen hun kleding eerder uitgegroeid zijn,
dan dat het kapot of uit de mode is. Verduurzamen is de trend
en daar spelen ze op in. Want waarom kleding wegdoen als
het niet meer past? Kledingstukken kunnen prima een tweede
ronde mee.
De organisatie van Oly’s kinderkledingbeurs heeft contact met
een groot aantal vaste moeders die iedere beurs te kleine
kleding van hun kinderen inlevert. Criteria voor de kleding zijn
schoon en eigentijds. In verband met de kwaliteitsnorm wordt
de voorkeur gegeven aan merkkleding. Hierdoor onderscheidt
deze beurs zich dan ook van veel andere beurzen.
Het resultaat is een enorme tweedehands kinderkledingwinkel van tijdelijke aard welke zich
huisvest in de kantine, dankzij de bereidwilligheid van Olympia. Het aanbod betreft kleding in de
Kindermaten 86-176 en de kleinste volwassenmaten XS en S.
Mocht kleding onverhoopt zo snel geen nieuwe eigenaar vinden, dan wordt het aangeboden
aan de non-foodbank te Gouda. Hier krijgt het dan alsnog een kans op een goede bestemming.
Bent bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust zelf oordelen. De tijdelijke winkel is zonder
afspraak geopend op woensdagochtend 30 maart van 8.30-12.00. Komt u graag al op
dinsdag 29 maart een kijkje nemen, dan dient vooraf een reservering gemaakt te worden in het
reserveringssysteem om drukte te voorkomen. De link volgt zo spoedig mogelijk via de website.

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!

Paasklaverjassen
"In de afgelopen twee jaar heeft het kerstklaverjassen geen
doorgang mogen vinden. Zoals al eerder is aangegeven
wachten we niet tot de volgende kerst, maar gaan we kaarten
wanneer het weer kan. Nu dan…. IT GIET OAN! en wel op
vrijdag 8 april.
Weer een leuke gezellige avond met een hapje en een
drankje. Natuurlijk gaat het om het spel en de lol en als
vanouds is er voor iedereen weer een prijsje te verdienen.
Op vrijdag 8 april 2022 is de kantine geopend vanaf 18.30
open, het klaverjassen begint om 19.30 uur. Inschrijfkosten
zijn €5,- p.p, hierbij zijn de prijsjes en een hapje inbegrepen. Drankjes zijn voor eigen rekening.
Iedereen is welkom, ook niet-Olympianen.
Inschrijven kan vanaf nu, per individu of per koppel. Door inschrijving via het inschrijfformulier in
de kantine of per mail naar robvdvijgh@gmail.com. Naast het klaverjassen is er ook weer de
loterij met vele leuke prijzen. De lootjes kosten €0,50 per stuk en 11 voor € 5,-. Verzoek is om
zoveel mogelijk contant gepast te betalen, voor de inschrijving en voor de loterij.
We hopen op veel enthousiaste kaarters en zien jullie graag tegemoet op vrijdag 8 april. Tot
dan!"
Willie de Keizer en Rob van der Vijgh

1 maart is een nieuw Rotterdampas-jaar gestart
Rotterdampas / tegoedbonnen
Op 1 maart is het nieuwe Rotterdampasjaar in gegaan. Via de
Goudse Rotterdampas voor inwoners met een minimum
inkomen kunnen hun minderjarige kinderen met twee
tegoedbonnen de contributie betalen. Iedere tegoedbon is
geldig voor een half jaar en kan aan één sport of
cultuuractiviteit worden uitgegeven. Alle leden die al gebruik
maken van deze tegoedbonnen op de Rotterdampas hebben
van secretaris Gaby Dols een mail over het nieuwe pasjaar
gehad.
Volwassenenfonds
Wist je dat als je een Rotterdampas voor minima hebt als
ouder, je zelf met steun van het Volwassenenfonds (max.
€250 per jaar) kunt sporten? Bij Olympia hebben 7 (nieuwe)
leden van het Volwassenenfonds, dat sinds 2021 in Gouda
actief is, gebruik gemaakt. NB Je hebt niet een Rotterdampas nodig om van het
Volwassenenfonds gebruik te maken; de inkomenseis max 120% bijstandsniveau is wel
hetzelfde.
Meer informatie over deze en andere regelingen bij een minimum inkomen vind je onderaan de
Olympia-websitepagina 'lid worden'. Gaby Dols is bij Olympia (vetrouwelijk) contactpersoon.

De agenda - maart / april 2022
25/2 - 6/3: voorjaarsvakantie
6 maart 14.00 uur Olympia 1 - Spartaan '20 1
11 maart toernooicompetitie VR30+ / kantine open
12 maart start voorjaarscompetitie / fase 4 pupillen
18 maart gratis voetbalclinic 17.00 - 18.00 uur
20 maart Olympia 1 - Unitas'30 1 14.00 uur
20 maart VR1 - Schijf VR1 14.00 uur
25 maart gratis voetbalclinic 17.00 - 18.00 uur
30 maart Oly's kinderkledingbeurs 9-12 uur
8 april Paasklaverjassen
8 april toernooicompetitie VR18+ op veld 1
20 april schoolvoetbaltoernooi M 7/8 en J 5/6
11 mei stadsfinale Schoolvoetbal J/M 5/6
20 mei senioren barbeque in voorbereiding
Zie de homepage van de website voor volledige agenda
We heten Actus Montage BV van harte welkom als nieuw lid
van de Businessclub Olympia!
Kijk eens op de websitepagina sponsormogelijkheden of
neem contact op met Michel Heuvelman, tel. 06 23011666m
als je mogelijk interesse hebt om ook sponsor te worden.

Kopij Nieuwsbrief
Heb jij nieuws / leuke foto's voor de nieuwsbrief? Mail het dan graag naar redactie@gcfcolympia.nl. Copij graag voor 20 april 2022 opsturen. We streven er naar rond de meivakantie de
volgende nieuwsbrief uit te laten gaan. Ook in de komende nieuwsbrieven aandacht voor
teamsponsoren. Ben jij sponsor en zou je graag een stukje over je bedrijf aanleveren en/of
geinterviewd willen worden? Neem dan graag met de redactie contact op.
Eerder verschenen nieuwsbrieven in seizoen 21/22:
- start seizoen (aug)
- presentatiegids (sept)
- herfst (okt)
- kerst (dec)

Op 20 februari gingen de winnaars van de GCA met Olympia 1 en CVV Zwervers 1 het veld op. De
eerstvolgende thuiswedstrijd van Olympia 1 is a.s. zondag 6 maart om 14.00 uur tegen Spartaan '20

Allemaal een mooi sportief voorjaar zonder
sportbeperkende maatregelen vanwege COVID-19!

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.

