
Speldendragersbijeenkomst 2014 
 

In de namiddag van zaterdag 22 november weten zeer veel (oud-) Olympianen de weg 
naar het clubhuis te vinden voor de jaarlijkse speldendragers bijeenkomst. Voor diegenen 
die niet met dit evenement bekend zijn, bij onafgebroken lidmaatschap van Olympia voor 
perioden van 25, 40, 50, 60, 70 of 75 jaar wordt door de vereniging een speld uitgereikt 
en onze oude vereniging telt maar liefst zo’n 150 speldendragers.  
 
De speldendragers bijeenkomst is altijd weer een gezellige reünie, veel leden hebben 
elkaar al enige tijd niet meer gezien. Als voorzitter mag ik iedereen welkom heten, voor 
de eerste keer in het fraaie nieuwe onderkomen. Het is mooi om te zien dat zoveel 
mensen de weg naar ons complex hebben zijn gevonden en het is al snel gezellig.  
 
Dan volgt het ‘officiële’ deel van het programma. We beginnen met een minuut stilte ter 
nagedachtenis aan de speldendragers die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, Roef 
Thie, Chris Karelse en Piet Slappendel, Vervolgens het uitreiken van de spelden waarbij 
ik de volgende 7 ‘jubilarissen’ mag toespreken: 
 
25 jaar lidmaatschap 
 
Benjamin van het gezelschap Jack Teding van Berkhout is weliswaar al veel meer jaren 
lid van Olympia, maar vanwege werkzaamheden elders heeft hij zijn lidmaatschap ooit 
moeten onderbreken. Vandaar nu de speld voor 25 jaar lidmaatschap. Jack heeft de hele 
jeugdopleiding van Olympia doorlopen en heeft daarna als veelscorende spits lang in de 
seniorenselectie gespeeld. Jack is nog steeds actief als voetballer en inmiddels een van de 
oudste spelende leden……de tijd vliegt.  
 
40 jaar lidmaatschap  
 
Sinds zijn 8e jaar is Pieter Benschop lid van Olympia. Deze telg uit een Olympia familie 
speelt in alle standaard  jeugdelftallen en vervolgt zijn voetbalcarrière ook in de Olympia 
senioren. Piet is ook zeer actief binnen de vereniging. Zo is hij onder andere bestuurslid 
van de supportersvereniging, gedurende vele jaren actief als jeugdleider van voetballende 
zonen Roy en Tim, en meer recent is hij lid van de normen- en waarden commissie. 
Daarnaast ondersteunt hij de vereniging ook als sponsor met zijn bedrijf AREPA en is hij 
een van de ‘founding members’ die door een financiële donatie de Olympia nieuwbouw 
mogelijk hebben gemaakt. 
 
Kees Evengroen wordt in 1974 lid van Olympia, vermoedelijk aangestoken door het 
succes van het Nederlands elftal tijdens de WK in Duitsland. Hij speelt voornamelijk in 
de recreatieve elftallen van Olympia. Daarnaast is Kees al sinds mensenheugenis actief 
als scheidsrechter bij Olympia. Kees behoort ook tot een vaste groep voetballiefhebbers 
die elke zaterdagmiddag aan de stamtafel de week en de laatste voetbalweetjes 
doornemen onder het genot van een paar versnaperingen.  
 



Martin Deelen wordt ook lid van Olympia in 1974. Martin doorloopt alle jeugdelftallen 
en is een van die mensen die nooit nee zullen zeggen wanneer Olympia een beroep op 
hem doet. Martin heeft een enorme staat van dienst bij Olympia. Hij is over andere actief 
in de jeugdcommissie, als scheidsrechter, als bestuurslid van de Club van 100, als een 
van de stuwende krachten achter het jaarlijkse pupillenkamp, als enthousiaste 
voetbalouder en ga zo maar door. Ook is hij zeer betrokken bij het nieuwbouwproject als 
constructeur via zijn werkgever IOB, maar daarnaast zijn enorm veel vrijwilligersuren in 
dit project gaan zitten. Verder is ook Martin een van de ‘founding members’ van de 
Olympia nieuwbouw.  
 
50 jaar lidmaatschap 
 
De speld voor het 50-jarig lidmaatschap wordt uitgereikt aan Cees Nagtegaal. Cees 
wordt in 1964 op 10-jarige leeftijd lid van Olympia. Hij is een actief voetballer in de 
jeugd, maar Cees is vooral bekend omdat hij al tientallen jaren allerlei ondersteunende 
werkzaamheden rondom de seniorenselectie verricht. Cees is een van die personen die 
echt niet weg te denken is bij Olympia en in de loop der jaren heeft hij enorm veel 
meegemaakt bij de club. Het is geen geheim dat Cees een grote Ajax-fan is en ook hij is 
een vaste klant aan de stamtafel op de zaterdagmiddag, waar met de voetbalmaten 
gezellig wordt bijgepraat. 
 
 
60 jaar lidmaatschap 
 
De speld voor het 60-jarig lidmaatschap wordt uitgereikt aan Cas Reebeen die ook al op 
8-jarige leeftijd lid wordt van Olympia. Cas blijkt een getalenteerd voetballer die eerst de 
jeugdopleiding doorloopt en daarna zijn opwachting maakt in het 1e elftal. Hij maakt deel 
uit van de meest succesvolle Olympia lichting ooit die in 1967 onder leiding van trainer 
Wim van der Gijp naar de 1e klasse promoveert. Dat is op dat moment de hoogste klasse 
in het amateurvoetbal. Cas is een echte sfeermaker en na zijn voetbalcarrière maakt hij 
deel uit van de juniorencommissie, de hogere elftallencommissie en vele jaren van de 
veteranencommissie. Cas is nog steeds veel op het Olympia veld om zijn kleinzonen Rick 
en Luke aan het werk te zien, die beiden in de Olympia jeugd voetballen. 
 
75 jaar lidmaatschap 
 
Klapstuk van de ceremonie is het uitreiken van de speld voor 75 jaar lidmaatschap aan 
Henk Grendel die daarmee ook de Olympia recordhouder is. Henk wordt in 1939 op 8-
jarige leeftijd lid van Olympia. Hij speelt in alle jeugdteams, onder andere in de A1 en 
later bij de senioren in het 1e en 2e elftal. Henk blijft lang doorvoetballen, op latere 
leeftijd in het 4e elftal en bij de veteranen. Ook buiten het voetbal is Henk zeer actief 
binnen de club. Zo is hij medeoprichter en bestuurslid van de supportersvereniging die 
jaren lang zeer actief is. Ook is hij betrokken bij de bouw van de ‘nieuwe’ tribune in 1997 
(als vervanging van de oude houten Engelse tribune), die nu is geïntegreerd in de nieuwe 
accommodatie. Samen met zijn vrouw Nel is Henk al tientallen jaren een fervent 
supporter van Olympia 1 en zijn bulderende stem is over het hele veld te horen. Henk 



heeft een mooi dankwoord, recht uit het hart, waarbij hij wat anekdotes vertelt uit zijn 
vele jaren bij Olympia met zowel vreugde als verdriet wanneer je zo lang aan een club 
verbonden bent. Henk is er zichtbaar trots op Olympiaan te zijn, wel een beetje kippenvel 
moment.  
 
We sluiten de mooie huldiging af met het gezamenlijk zingen van ons aloude clublied en 
met een dankwoord aan de organisatie (Mirjam van Huffelen en barteam, Jack Tomson, 
en Roland van den Ban). Dan wordt het buffet geopend en het blijft nog lang gezellig aan 
de Bodegraafsestraatweg. 
 
Voorzitter Edo Neefjes 
 
 


