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Woord van de voorzitter

De maand september heeft voor
een groot gedeelte voor de club
Olympia in het teken gestaan van
het overlijden van een club-icoon.

tie op zaterdag. Een 5-tal vrijwilligers trekt momenteel de kar om
deze zaterdagen ingevuld te krijgen. We zijn aan het lobbyen bij
meerdere jeugd-teams om ouders
te enthousiasmeren om de coördinatie van enkele zaterdagen voor
hun rekening te nemen. Natuurlijk
hebben we het allemaal druk, hebben we geen verstand van voetbal,
wordt er ook bij de tennisvereniging al gevraagd om te ondersteunen en moet iedereen op zaterdag
ook nog tal van andere dingen
doen. Er is inmiddels ook een
brandbrief uitgestuurd naar alle
leden, de situatie is nijpend, en als
we hier niets aan doen, dan is er
binnenkort geen wedstrijdcoördinatie meer en is er geen aanspreekpunt meer op diverse zaterdagochtenden en/of -middagen. De
enige oplossing die we dan hebben
is om elk dagdeel toe te wijzen aan
een team, en dan zullen ouders of
de oudere junioren dit zelf voor
hun rekening moeten nemen.

Op de locatie waar hij zijn hart aan
had verpand, is Sjaphanto Guntlisbergen tijdens werkzaamheden in
de kantine gevonden met een hartstilstand.
Na dagen tussen hoop en vrees
ontvingen we op 11 september het
bericht dat Sjaphanto op 53-jarige
leeftijd is overleden.
De ceremonie die op ons sportpark
plaatsvond heeft bij ieder een onuitwisbare indruk achtergelaten.
Veel Olympianen hebben bijgedragen om het afscheid van Sjaphanto
waardig en indrukwekkend te
laten verlopen.
Bij deze bedank ik allen voor hun
inzet in de voorbereiding en tijdens
de afscheidsbijeenkomst.
Daarnaast veel sterkte voor al degenen die alle gebeurtenissen van
dichtbij meegemaakt hebben en
voor hen die hem dierbaar zijn.

Samen zijn we een Olympia en dus
zullen we samen hier een oplossing
voor moeten vinden.

In het begin van de maand september hebben we in klein comité bij
elkaar gezeten vanwege de krappe
bezetting bij de wedstrijdcoördina-

Fons Görts, voorzitter
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Herinnering aan
Sjaphanto Guntlisbergen
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Afscheid Sjaphanto Guntlisbergen
door de voorzitter

Persoonlijk heb ik Sjaphanto pas
goed leren kennen toen ik enkele
jaren geleden voorzitter van Olympia werd. Sjaphanto regelde veel,
voor en achter de schermen, om er
voor te zorgen dat het steeds beter
ging met Olympia. Toen ons eerste
team in 2017 promoveerde, stond
hij vooraan om in die laatste wedstrijd met rookbommen te onderstrepen wat voor een belang hij
hechtte aan die promotie. In 2018,
het jaar waarin Olympia zijn jubileum vierde vanwege het 100-jarig
bestaan, nam hij zitting in de sponsor-commissie. Hij stond erop dat
we een avond zouden organiseren
waar alle sponsoren, ereleden en
gasten naar toe konden komen.
Een discussie over hoe het precies
moest worden ingevuld, was niet
aan de orde. Hij had deze taak toegewezen gekregen en hij zou het
regelen. Het werd een geweldige
avond.
Toen we een paar maanden geleden kampioen werden was dat ook
voor Sjaphanto geweldig om mee te
maken. De feestelijkheden en ook
the day after werden mede dankzij
hem een unieke belevenis voor het
hele team, de staf en de vele supporters. Iets om nooit te vergeten.

Afscheid Sjaphanto
Boxmeer, 17 september 2019
Vandaag nemen we afscheid van
Sjaphanto, op een voor hem bijzondere plek.
Vandaag neemt Olympia afscheid
van Sjaphanto, oud-voorzitter en
erelid van Olympia, een club-icoon,
kantine-beheerder, Olympiaan in
hart en nieren, voorzitter van de
vrienden van Olympia, maar ook
ajax-supporter, lid van de F-side,
levensgenieter, positivo, gangmaker, gezelligheidsdier, knuffelbeer,
sfeermaker en liefhebber van het
hollandse levenslied.
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Plannen om het eerste team komend seizoen in de tweede klasse
te steunen waren er genoeg.
Zo wilde Sjaphanto een treinreis
regelen voor de uitwedstrijd tegen
Volharding, de Boxmeerse derby.
Die treinreis gaat er komen, en
deze reis zal voor ons allemaal
extra bijzonder zijn.

Ik wil Gabriëlle, Noa en Isa, Herbert en Kitty en Anouk en Daan
veel sterkte wensen om het veel te
vroege overlijden van Sjaphanto
een plek te geven. Wij zullen Sjaphanto binnen Olympia heel erg
missen, .. maar we zullen hem
nooit vergeten. Sjaphanto ik wil je
namens het bestuur en namens
alle olympianen ontzettend bedanken voor alles wat je hebt gedaan
voor deze club, voor jouw club.

Sjaphanto was altijd al enorm belangrijk voor Olympia. Toen hij
twee jaar geleden kantine-beheerder werd, was zijn motto, “iedereen, jong en oud, en Olympiaan of
niet, moet zich hier thuis voelen,
en ik ga daar voor zorgen”. Ook de
donderdag-avonden werden door
hem tot in de puntjes verzorgd met
daarbij vaak veel hollandse liederen, .. en heel af en toe een engelstalige playlist. Zo ook de speciale
zondagmiddagen als EEN thuis
speelde kwamen uit zijn koker. Hij
kon met iedereen overweg, zag altijd de positieve kant van iets in.

Sjap bedankt

Afgelopen maand heeft hij nog een
mooie bijdrage kunnen leveren aan
de catering rondom het jeugdtoernooi. We kregen veel lovende woorden van de diverse voetbalclubs.
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In memoriam Sjaphanto Guntlisbergen

Men zou zeggen: De klok stond
even stil, terugdenkend aan die
vrijdagmorgen 6 september rond
10.00 uur. Zoals gewoonlijk hebben wij als vrijwilligers van de accommodatie van Olympia’18 rond
half 10 koffietijd.

woensdag 11 september 2019 in
het Radboudziekenhuis in Nijmegen.

Theo Litjens (G-team-vriend)
gaat eerder weg en roept: “Prettig
weekend”. Waarop Sjaphanto antwoordde; “Theo jij ook en ik zie
nog wel dit weekend”. Jij, Sjaphanto stapt even later ook op om
naar het voorraadmagazijn te
gaan, om voor het weekend de
kantine in alles aan te vullen. Het
is schrikken, als een van onze
vrijwilligsters jou vindt. Wat veranderde er in de accommodatie op
dat moment in de beleving van
ons allemaal binnen Olympia’18.
En dan, na 6 dagen het bericht
dat je bent overleden.
Sjaphanto werd geboren op 29
juni 1966 in Oss en is overleden

Wie en wat Sjaphanto was is op
uitvoerige en indrukwekkende
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wijze na zijn dood en uitvaart
weergegeven. Wij zouden er wel
een heel clubblad mee kunnen
vullen. Toch willen wij ook een terugblik van Sjaphanto als Olympiaan en sportvriend hierbij
geven.
Als voetballer(keeper), heeft hij
alle jeugdselecties doorlopen t/m
Olympia B1 (nu JO-17). Daarna
met een onderbreking, bij de senioren in Olympia 5. Zij speelde
toen onder de bijnaam “De
Spurs”. Het illustere team had
wat langere broeken en blauwwitte strepen overdwars. In die
tijd was Sjaphanto ook al Ajaxsuppoost (zijn clubje).
Ook is hij bestuurslid van de
stichting S.E.S.O., (beheerders
van het Olympia-sportpark) geweest. Van 1999 t/m 2002 was hij
met zijn 33-jarige leeftijd, de jongste voorzitter van de tot nu toe
101- jarige bestaan van onze club.
Sjaphanto was in 2000 als voorzitter de grote animator bij de
opening
van
accommodatie
“Olympus” met o.a. de voetbalwedstrijd PSV (Eindhoven) tegen
Olympia 1. Hij was de eerste en
tot nu toe enige voorzitter van de
stichting “De Vrienden van Olym-

pia”, de businessclub van Olympia ’18.
Zijn band met de G-voetballers bij
Olympia’18 was groot. Hij was al
enkele jaren de kantinebeheerder
en is in januari 2018 als Erelid bij
Olympia’18 benoemd. Maar ook
over al zijn supporters-activiteiten bij Olympia’18, de G-teams en
de F-side in Amsterdam hebben
we kunnen horen en in de bloemenzee kunnen zien tijdens zijn
afscheid. Sjaphanto was met een
kleine onderbreking officieel bijna
40 jaar lid van onze vereniging.
Ja Sjaphanto, je was een markant
figuur en een verbindingsman.
Wij zijn dankbaar wat jij voor
onze club betekend hebt. Wij zullen jou Sjaphanto, (naast alle andere activiteiten die je nog had),
bij Olympia’18 gaan missen.
Wij wensen Gabriëlle, Noa, Isa en
Herbert, Kitty, Anouk, Daan en de
Fam. van der Velden veel sterkte
bij dit verlies.
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Afscheid Sjaphanto Guntlisbergen
(door Wim, Toon en Robert)
Boxmeer, 17 september 2019

voegen te doen barsten.
Succesvol, maar neem van ons aan
het heeft hem bloed, zweet en tranen gekost.

obert
Robert
R
Hier staan we dan als vrienden, op
het volgens Sjap, mooiste veld van
het Land van Cuijk. En voor sommigen van ons met hetzelfde zweet
op de rug als jij altijd had bij al je
toespraken. Al zagen we je daar de
laatste jaren ook in groeien.

Niet alleen de muziek heeft hij
vanuit Amsterdam naar Boxmeer
gebracht. Ook de sfeeracties bij de
wedstrijden.
Waar hij begon met het drummen
op het reclamebord, en het verbaal
bejegenen van de tegenstander en
arbitrage, volgde vrij snel de
blauwwitte rookpotten uit Polen,
waardoor de spelers zich een weg
moesten snijden door de rook. Bij
uitclubs werd dit meestal niet gewaardeerd en ook hotel ’t Vertrek,
tijdens de rondgang na het behaalde kampioenschap, kon de
blauwe rook BINNEN niet appreciëren.

Wim
im
m
Wi
W
Een groot Nederlands dichter zong
ooit: “jarenlang was jij mijn gabber”. Zoals de meesten hier aanwezig wel weten was dit Sjap’s
grote idool.
Dat jij letterlijk in zijn voetsporen
bent getreden, door ook op 53-jarige leeftijd aan een hartstilstand
te overlijden, had voor ons ook
weer niet gehoeven.
Jarenlang zijn we gehersenspoeld
in de kantine van Olympia, bij de
Amsterdamse middag tijdens autoritjes naar onze uitjes met de muziek van zijn idool tot we
uiteindelijk allemaal een CD of een
gevulde Spotify lijst hadden met
nummers van André Hazes of zijn
nazaat.
Samen met Fred en Sven veroverden ze Boxmeer met de Amsterdamse middag om vervolgens
vorige maand Triavium uit haar
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Dit kampioenschap, hij heeft er
jaren op gewacht. Met de trein
naar Beek. De bok was al gekocht,
net als de blauwe verf om hem op
kleur te spuiten. Wat was hij trots
op Wil en zijn jongens en er heilig
van overtuigd dat we daar dat varkentje wel ff zouden wassen. Maar
Sjap: “we kunnen daar ook op onze
klote krijgen”. “Onmogelijk, never
en nooit nie” was zijn antwoord
dan.

4 keer per jaar gingen we dwars
door Nederland op pad om culinair
op hoogstaand niveau te eten en
drinken. Steevast eerste stop van
de dag: de FEBO, daarna een
drankje vooraf (vis moet tenslotte
zwemmen en vlees net zo vond
Sjap) om daarna door te gaan naar
een sterrentent. Voor het verlaten
van het Amstel hotel nog ff snel de
waardevolle kunstwerken rangschikken, servies toe-eigenen en
daarna door naar de trein. Daar
wel de goede richting kiezen anders werd het een zootje en als het
kon onbetaald 1e klas reizen,
samen met Dries van Agt. Vanaf
nu hebben we 1 lege stoel aan tafel.

Manchester-Liverpool, SwanseaManchester, Swansea-Chelsea,
Glasgow Rangers-Celtic, Dortmund-Schalke, FC Volendam-Jong
Ajax.
In april stond Betis Sevilla-Sevilla
FC op de rol. Alles geboekt, kaarten, vlucht, hotel, maar toen gooide
jouw grote wens, roet het eten. Het
kampioenschap van Olympia
kwam helaas een maand te vroeg.
Geen twijfel: Sjap, Huub en ikzelf
namen geen risico en kozen voor
Olympia. Gelukkig voor Herbert,
John en Jos duurde het feestje na
de kampioenwedstrijd nog 3 dagen.
Sjap hield van derby’s. De rooien
tegen de blauwen stond al in zijn
agenda. 12 oktober zullen we je
eren in Spakenburg bij de wedstrijd IJsselmeervogels – Spakenburg.

obert
Robert
R
Al vroeg was je lid van Olympia.
En zeer actief lid tijdens o.a. de
jeugdsportkampen. Voor de meeste
andere verenigingen de schrik van
Olympia. Op doel bekend als de
‘Beer van Boxmeer’ zoals te zien op
de alom bekende foto van de Spurs.
Hoe treffender kun je hier nu bij
ons zijn.
Je was als supporter al heel jong
actief, niet allen bij je liefde Ajax
Amsterdam, of zoals volgens mijn
2 vrienden hiernaast 020 of volgens je Haagse vriend de Behangkoning, het dorp onder Schiphol.
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Beetje jammer dat je mij nu opzadelt met deze 2 Feyenoorders.
Maar gelukkig is het zoals je
vriend John van Zweden vanmorgen op Twitter schreef: “vriendschap wint altijd van rivaliteit”.

Je ervaring als voorzitter van de
vereniging gedurende 3 jaar nam
je mee naar de Vrienden van Olympia. Het was voor ons dan ook geen
issue wie daar de voorzittershamer
op zich zou moeten nemen. Je bent
tot aan je overlijden de eerste en
enige voorzitter van deze geweldige club. Al twijfelde je op het moment dat je stopte bij Boxmeers
Tapijthuis of dit wel gepast was.
Voor ons was er echter maar een
voorzitter; JIJ!
De Vrienden van Olympia, ons
kindje, met een zestigtal Vrienden:
Boxmeers Tapijthuis, Lambert
Blonk Assurantiën, Van Neerven
Sport, Grafisch Huis Boxmeer, …
…… ff serieus Sjap, ik ga ze echt
niet allemaal noemen, al zou jij dit
nu het liefste zien.

Van speler, supporter, naar sponsor
naar voorzitter, naar Erelid. Het
was een publiek geheim, of niet,
dat jij samen met Henk Küppers
de geldschieters van onze club, ook
wel onze gezamenlijke liefde,
waren in de jaren 80.

Nu moeten we alsnog een opvolger
vinden. Selectiecriterium: de uitspraak “koop bij onze sponsoren”
moet in het DNA zitten.
En jij zult ongetwijfeld in de hemel,
mocht die bestaan, voorzitter van
een nieuwe Vriendengroep van
Olympia worden. Ook daar zullen
ze dan kunnen gaan genieten van
een stedentrip, Happen en Stappen, haringparty en een prachtig
sportcomplex. Je zult daar altijd

Als jonge voorzitter van de vereniging was je al een verbinder. Dat je
de stropdas van PSV die je destijds
van Harry van Raaij kreeg meteen
hebt doorgegeven, zullen veel van
de aanwezigen hier wel waarderen.
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terug kunnen vallen op Rob van de
Rijdt. Maar, als jij het goed vindt
houden wij het hier nog ff in de
gaten.

Zoals jij er voor ons was zullen wij
er voor hen zijn. Hartelijk, oprecht
en onvoorwaardelijk.
obert
Robert
R
Een speciaal plekje hebben de jongens van het G-team altijd bij je
gehad, waarbij Johan bijna als een
zoon voor je was.
Op een speciale manier gaan zij
van jou afscheid nemen. Maar niet
eerder dan dat Johan en Fred,
jouw gabbers, jouw vaste plek
naast dit veld zullen eren.
Mag ik Johan en Fred naar voren
hebben voor deze ceremonie.

Wim
im
m
Wi
W
Sjappie, Jij had de gave om iedereen het gevoel te geven dat hij of zij
je beste vriend was.
Sjap, maat, gabber, goede vriend.
Wat was je trots op je clubs, Ajax,
Olympia, Vrienden van Olympia
en nog veel meer.
Maar dit alles stond in de schaduw
van Gabriëlle, Noa en Isa. Iedereen
kon met de ogen dicht zien dat zij
de wereld voor je waren.
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Afscheid Sjaphanto Guntlisbergen
(door Jan van Hout)
S japhanto
Sjaphanto

de openingswedstrijd tegen PSV
gecoördineerd. Sjaphanto zelf nam
toen deel in de sponsorcommissie
voor dit evenement. We waren
samen naar Köln, Gelsenkirchen,
Tilburg, Rotterdam, Den Haag en
natuurlijk Nijmegen voetbalwedstrijden kijken. Dat waren meestal
wedstrijden van Ajax of NEC,
vooral NEC. Vorig seizoen bij de
wedstrijd NEC- Helmond Sport
vloog hij mij om de nek toen NEC
het winnende doelpunt maakte.
Hij juichte meer dan ik dat deed. Ik
denk dat hij voor mij mee juichte.
Na afloop speelden ze een Amsterdams lied, dat Sjaphanto goed
kende en hij begon het hardop te
zingen. Hij kreeg bijval van de barkeeper en al snel zwierden en

Hij noemde mij al vele jaren
“vriend”. Ik verwacht, dat er vandaag veel vrienden van Sjaphanto
aanwezig zijn. Een vriend is een
persoon met wie je een speciale
band opbouwt of hebt opgebouwd.
Ruim 25 jaar geleden is die band
ontstaan en steeds sterker geworden. Onder Sjaphanto’s voorzitterschap riep hij mij in december 1999
tot clubman uit. Op Sjaphanto’s
verzoek heb ik in dat jaar een sponsorplan geschreven in combinatie
met de nieuwe mogelijkheden inzake privatisering en nieuwbouw
van onze accommodatie. Eveneens
op Sjaphanto’s verzoek heb ik met
de hulp van zo’n 100 vrijwilligers
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zwaaiden alle aanwezigen in de
skybox mee. Ongeveer 9 jaar geleden werd Vrienden van Olympia
opgericht, waarbij wij beiden betrokken waren en vanaf de start is
hij voorzitter en een groot initiator
en stimulator geweest. In september 2011, dus exact 8 jaar geleden,
hebben we samen het eerste stadsbezoek naar Amsterdam voor
Vrienden van Olympia geregeld.
Sjaphanto had ’s avonds veel
moeite om de mensen weer op tijd
in de bus te krijgen. Vorig jaar hebben we, ondersteund door vrijwilligers, samen de opening van het
100-jarig bestaan georganiseerd
met als gast Foppe de Haan.
Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aan komt,
voor je bidt of voor je vecht, pas als
je iemand hebt, die met je lacht en
met je grient, dan pas kun je zeggen: ‘k heb een vriend.
We hadden frequent app contact.
Sjaphanto gebruikte graag smiley’s
of icoontjes. Ik vroeg hem wekelijks
om de uitslagen te raden van internationale of nationale wedstrijden.
Hij reageerde vrijwel direct met
standen. Eind augustus vroeg ik
hem wat hij dacht dat Liverpool
tegen Arsenal zou worden en hij
appte 3-1. Daarop appte ik “Liver-

pool met twee doelpunten verschil
winnen”? En hij reageerde met “Ja
Jantje let op en met de icoon een
duim omhoog”. Toen Liverpool ook
nog met twee doelpunten verschil
won, stuurde hij mijn app waarin
ik vroeg “met twee doelpunten verschil winnen” retour in combinatie
met de icoontjes van een lachend
gezicht en spierballen. Op zaterdag
31 augustus om 17.02 uur appte hij
mij met “Waar was je Jan !!!” “Heb
je gemist” met iconen van twee potten bier. Ik antwoordde met dat ik
een slechte dag had gehad. Hij
appte vervolgens nogmaals met
“heb je gemist”. Daarop gaf ik aan
hopelijk volgende week beter. Hij
antwoordde met twee keer biddende handjes. Helaas hebben we
het volgende weekend niet gehaald.
Op vrijdagochtend 6 september om
half elf heb ik de laatste app verstuurd. Nu reageerde hij niet. De
v-tjes bleven zwart.
Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aan komt,
voor je bidt of voor je vecht, pas als
je iemand hebt, die met je lacht en
met je grient, dan pas kun je zeggen: ‘k heb een vriend.
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Hans, Jochem, Douwe en Willem Zwaan
kijken terug en vooral vooruit

geerde Tweede klasse. Jochem is
een sterke centrale verdediger en
Douwe een eminent schutter met
vorig seizoen 44 treffers achter zijn
naam. Willem speelt straks in
Olympia 5 en vader Hans, actieve
vrijwilliger bij de club, zal weer
trots langs de lijn staan bij zijn drie
zonen. Ook moeder Els zal nooit
ontbreken. De Bok in gesprek met
vier voetballiefhebbers pur sang.
Door Frans Fleuren

Zondag 22 september start competitie 2019-2020
De hechte voetbalfamilie Zwaan is
binnen Olympia’18, maar ook bij
alle voetbalclubs in de regio, een
begrip. Daarvoor zijn vooral Jochem en Douwe Zwaan verantwoordelijk. Beiden zijn speler van
het Eerste team van Olympia’18,
dat afgelopen seizoen glorieus
kampioen werd in de Derde klasse
en promoveerde naar de zo be14

BOXMEER – Eerst de vier Zwaantjes maar even voorstellen. Vader
Hans (62) woont in Gennep en
werkt als activiteitenbegeleider bij
Dichterbij. In zijn vrije tijd is hij
handbaltrainer, nu bij Groesbeeks
Glorie, en actieve vrijwilliger bij
zijn voetbalclub Olympia’18, waar
hij al bijna 25 jaar bij betrokken is.
Hij is vader van drie zonen.
Jochem (net 31), woont in Boxmeer
en is ook activiteitenbegeleider in

Maastricht biomedische wetenschappen. Voetbalt ook reeds van
zijn jongste jeugd bij Olympia’18.
Altijd meer recreatief. Komend seizoen in Olympia 5 als middenvelder.
Samen kijken ze terug en vooral
vooruit. Willem: “Olympia 8 had
het afgelopen seizoen gewoon te
weinig spelers. Dat was ronduit
vervelend, maar gelukkig bleef de
derde helft gezellig. ‘s Middags altijd met vrienden naar Olympia 1
kijken zowel thuis als uit.
Komend seizoen ga ik lekker ballen in Olympia 5. Daarna een heerlijk potje bier. Met vrienden weer
naar alle wedstrijden van het Eerste. En ‘s avonds voldaan terug
met de trein naar Maastricht.”
Douwe: “Het was een bijzonder
goed seizoen met een schitterend
resultaat: kampioenschap en promotie naar de tweede klasse. Doch
als je wint is alles leuk. Mijn totaal
aantal doelpunten was uiteindelijk
bizar hoog. Geweldig gezellige feesten. Ik denk dat ons team voldoende kwaliteiten heeft voor het
linkerrijtje.
Wel lastig in te schatten met zoveel
nieuwe tegenstanders en hoe gaan
wij als team om met teleurstellingen?”

Ottersum bij Dichterbij. Voetbalt al
vanaf zijn prille jeugd bij Olympia’18. Heel lang zeer blessuregevoelig geweest. Afgelopen seizoen
was zijn eerste geheel blessurevrij.
Douwe (29), laborant bij MSD (Intervet), woont ook in Boxmeer.
Speelt vanaf zijn vijfde bij de miniF’jes met vader Hans als trainer.
Doorliep alle hoogste teams en is al
lang van grote waarde in Olympia 1.
Tenslotte Willem (22): studeert in
15

Jochem: “Een heel seizoen blessurevrij was fantastisch. En dan ook
nog eens dit resultaat met het
team. Alle wedstrijden weer samen
spelen met mijn broer Douwe was
geweldig mooi. Ons team heeft genoeg kwaliteiten om mee te doen
bij de bovenste 7. Maar ook ik ben
reuze benieuwd hoe we als team
zullen omgaan met tegenslagen.”
Vader Hans tenslotte: “Geweldig
trots op de prestatie van Olympia1
en het aandeel daarin van Jochem
en Douwe met Willem langs de lijn.
Ben wat huiverig over komend seizoen. Hoe zal de integratie verlopen tussen de spelers van vorig
seizoen en de diverse nieuwkomers? Geeft dat geen onrust?
Hoop dat het goed gaat.“
Fototoelichting: De hechte voetbalfamilie Zwaan op het sportpark
van Olympia’18. Vader Hans en
zijn drie zonen Jochem, Douwe en
Willem blikken terug op 18-19 en
kijken vooruit naar het nieuwe seizoen. (foto door John Hoffman)
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Olympia-jeugdtoernooi
24 en 25 augustus

Voor het grote jeugdtoernooi van
Olympia’18 van 23 en 24 augustus
hebben zich bijna 100 teams ingeschreven. Ook teams uit het buitenland en zelfs een team uit
Bermuda. Een jeugdtoernooi net
na de schoolvakantie en vlak voor
de seizoensstart blijkt een ideaal
gekozen moment.
De velden liggen er prima bij; de
belijning is fantastisch. De accommodatieploeg heeft de grasmat in
prima conditie gebracht, ondanks
de hete zomer. De kleedlokalen en
gangen hebben een flinke opknapbeurt gehad. Het WIFI-netwerk is
aangepast. Er is gezorgd voor de
nodige frisdrank en ijsjes. Vanwege
het warme weer zijn bij elk veld
waterbakken geplaatst om zich te
kunnen verfrissen.

Er zijn 237 wedstrijden dus even
zoveel wedstrijdbriefjes te schrijven. Voor de veiligheid hebben vrijwilligers van 23 op 24 augustus het
sportpark bewaakt.
Zaterdag 24 augustus.
En dan, na maanden van voorbereiding, start onder ideale weersomstandigheden met alleen maar
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zon en temperaturen van 28-31
graden ’s morgens om 10 uur het
toernooi. Even daarvoor zijn de
teams voorgesteld en begroet door
een haag van feestelijk uitgedoste
cheerleaders.
Wie in het programmaboekje naar
de wedstrijden zoekt zal deze niet
op papier aantreffen. Op de eerste
bladzijden staan 2 QR-codes waarachter de indelingen, schema’s en
standen zijn te raadplegen voor 24
en 25 augustus. Met je mobiel kun
je dan de benodigde informatie ontcijferen. Uitslagen en standen worden direct verwerkt. Via een groot
scherm en via je mobiel weet je de
stand van zaken.

De uitslagen van de JO11 is:
Poule A: 1. Bermuda (6 teams)
Poule B: 1. De Treffers
(Groesbeek)
(6 teams)
Poule C: 1. Beuningse Boys
(6 teams)
De uitslagen van de JO12 is:
Poule A: 1. Westlandia
(6 teams)
Poule B: 1. Olympia’18
(6 teams)
Poule C: 1. Eendracht
(Arnhem)
(6 teams)
Zondag 25 augustus.

En weer is het schitterend zonnig
warm weer. Het is drukker dan op
zaterdag. Er zijn wat meer teams
en de wedstrijden trekken nog
meer opa’s en oma’s die de jeugdige kleinkinderen van JO8, JO9
en JO10 aan het werk willen zien.
En ze worden niet teleurgesteld.
De inzet en plezier van deze jonge
jeugd is ongekend.

Allereerst zijn ’s morgens de teams
van JO11 aan de beurt voor hun
wedstrijden. Opvallend is dat veel
scheidsrechters van de Olympiajeugd JO17 de wedstrijden fluiten.
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De uitslagen van de JO8 is:
Poule A: 1. Orion
(Nijmegen)
(6 teams)
Poule B: 1. TOP Oss
(6 teams)

nen. En dat bleek hard nodig.
Buiten de wedstrijden kon men
zich testen met de hardst geschoten penalty of de meest getroffen
stropdas van de reuzenpop.
Het zijn twee fantastische toernooidagen geweest. De organisatie
had voldoende vrijwilligers geregeld; de opkomst was zelfs meer
dan 100%, omdat iedereen was opgekomen maar op de dagen zelf
zich nog extra vrijwilligers aanboden.

De uitslagen van de JO9 is:
Poule A: 1. RKHVV
(Huissen)
(6 teams)
Poule B: 1. FC Eindhoven
(7 teams)
Poule C: 1. Toxandria
(Rijkevoort)
(7 teams)
De uitslagen van JO10 is:
Poule A: 1. Orion 1
(Nijmegen)
(6 teams)
Poule B: 1 Vitesse’08
(Gennep)
(6 teams)
Poule C: 1. Orion 3
(Nijmegen)
(6 teams)
Als aan het einde van het toernooi
de balans wordt opgemaakt blijkt
dat er 92 bekers en ruim 800 medailles zijn uitgereikt.
Zeker niet onvermeld mag blijven
dat naast de bekende eigen seniorscheidsrechters zoveel eigen jeugdleden de wedstrijden hebben
gefloten tot zelfs de JO12.
Door de grootte van het toernooi
was er veel extra parkeerplaats geregeld bij o.a. Tranportbedrijf Coe-

Een woord van dank bij dit zo geslaagde toernooi is voor de sponsors, de Vrienden van Olympia.
Voor alle vrijwilligers die spontaan
hun bijdrage aan het geheel hebben geleverd. Omdat het toernooi
zo geslaagd is hebben zij het als
een feest ervaren.
Marius Verkuijlen.
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KNVB-info
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Joey van Boxtel
trainer Olympia’18 JO13-1G
de JO11-1. Na deze drie seizoenen
heb ik de stap gemaakt naar JVC
Cuijk om zelfstandig een team te
gaan trainen. Bij JVC Cuijk heb
ik twee seizoenen de JO11-1 gedaan, twee seizoenen de JO13-1
en een seizoen de JO15-1. De laatste drie seizoenen ben ik als trainer actief geweest in de 2e divisie.
Aankomend seizoen maak ik dus
de overstap van JVC Cuijk naar
Olympia’18. Een warme club
waar ik mij vanaf het eerste gesprek al thuis voelde. En doordat
ik vele goede verhalen heb gehoord van verschillende mensen
die de club heel goed kennen heb
ik erg veel zin om te starten bij
deze club. Ik ga hier de JO13-1G
trainen omdat deze leeftijd mij
goed ligt en ervaring heb met deze
leeftijd en ik vind dat je bij deze
leeftijd nog veel kan bij brengen.
Ik heb als doelstelling voor aankomend seizoen dat de spelers
zich goed ontwikkelen en veel plezier hebben in het spelletje. Wanneer het een leerzaam en leuk
seizoen wordt voor de spelers is
het voor mij ook een geslaagd seizoen.

Mijn naam is Joey van Boxtel, 24
jaar en woonachtig in Beuningen.
Ik ben aankomend seizoen de
nieuwe trainer van Olympia’18
JO13-1G. Mijn vriendin Melissa
Evers gaat mij assisteren. Zij
heeft een verleden als voetbalster
bij VVV-Venlo, PSV en Achilles.
Ook heeft ze gespeeld bij Jong
Oranje. Haar beste vriendin Kika
van Es heeft er mede voor gezorgd
dat wij beiden heel enthousiast
werden over Olympia’18.
Ik ben mijn trainers-carrière begonnen bij N.E.C./FC Oss als talenten-trainer. Deze functie houdt
in dat je training geeft op woensdag en zondag aan de spelers uit
de regio die gescout zijn door
N.E.C/FC Oss. Later ben ik aangesloten als assistent-trainer van

Met sportieve groet,
Joey van Boxtel
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Succesvolle opleiding scheidsrechters

Daarnaast vinden cursisten het
lastig als er voor een cursus betaald moet worden door de club
terwijl de cursisten niet zeker
weten of ze het fluiten wel leuk genoeg vinden.
De interne cursus biedt hiervoor de
ideale oplossing. De cursus (3 á 4
avonden) is gratis toegankelijk. Er
wordt ruim aandacht besteed aan
de theorie (spelregelkennis) en na
het afsluiten van de cursus volgt
nog een aantal wedstrijden begeleiding door een ervaren scheidsrechter. Ook daarna loopt de ondersteuning gewoon door. Als je dan
vervolgens alsnog de cursus bij de
KNVB wilt volgen om eventueel bij
de KNVB te gaan fluiten, heb je al
de nodige ervaring opgedaan.

Sinds een paar jaar is bij Olympia’18 Coen van Straaten actief als
scheidsrechter coördinator.
Samen met Geert Peters zorgt hij
voor alle zaken rondom de scheidsrechters van onze club. Hierbij kun
je denken aan het organiseren van
thema avonden, aanvullende opleiding in de vorm van uitleg bij de
nieuwe spelregels aan het begin
van het seizoen, gastsprekers, fungeren als vraagbaak voor scheidsrechters en contactpersoon voor de
COVS.

Helaas is het aantal aanmeldingen
van (stoppende) clubleden om
scheidsrechter te worden, ondanks
allerlei acties, erg laag. Reden om
ook eens wat verder weg te kijken.
In het afgelopen seizoen ontstond
de mogelijkheid om samen met een
paar jonge jongens van Olympia’18, die volledig opgeleid zijn en
nu als spelbegeleider gaan fungeren, 4 jongelui van Achates uit Ottersum op te leiden. Twee van deze
jongens zijn intussen overgestapt

Naast al deze zaken zijn de twee
heren een interne opleiding voor
scheidsrechters gestart. De reden
hiervoor was dat de drempel voor
nieuwe scheidsrechters nogal hoog
lijkt te zijn. Potentiële kandidaten
haken onder andere af omdat ze
naar een ander club moeten om
een KNVB cursus te volgen. Deze
cursus geeft bovendien weinig
theoretische ondersteuning voordat de cursisten het veld op worden
gestuurd om te gaan fluiten.
22

naar Olympia’18 en gaan vanaf dit
seizoen, voetballen bij de JO-17 en
JO-19 en daarnaast wedstrijden
fluiten van de JO-13/JO-15.
Helaas wordt het tekort aan
scheidsrechters hier niet mee opgelost. Met 10 seniorenteams blijft
het een groot probleem om bij alle

leiden. Door leeftijd/blessures aan
het einde van een actieve voetballoopbaan gekomen maar nog
steeds gek van het spelletje. Jong
genoeg om nog een hele tijd mee te
kunnen en oud genoeg om in staat
te zijn seniorenwedstrijden tot een
goed einde te brengen.
Graag zien we meer aanmeldingen
voor deze opleiding komen.
Aanmelden/informatie vragen kan
bij Coen van Straaten (scheidsrechter@olympia18.nl)

thuiswedstrijden een scheidsrechter te vinden. Bijkomend probleem
is dat het scheidsrechtersgilde
langzaamaan op leeftijd begint te
komen en de jeugd nog niet zover
is dat ze op zondag senioren kunnen gaan fluiten.
Voor dit jaar hebben we 1 aanmelding voor de opleiding. Dit is een
typisch voorbeeld van een kandidaat zoals wij die graag op willen

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Geknipt en geschoten
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G(eweldig)-voetbal
De eerste wedstrijden van het seizoen 2109-2020 zijn gespeeld. Ook
al was de start niet zoals iedereen
had gehoopt. De eerste competitiewedstrijden werden namelijk afgelast door het plotselinge overlijden
van onze G-voetbalvriend Sjaphanto. Met heel veel belangstelling is er van hem afscheid genomen.

tegen Heijen G1 ging met dikke cijfers verloren. Maar ik weet zeker
dat we nog wel punten gaan pakken. Want op dit moment spelen de
blessures ons wel parten. Blijf volhouden!

G-VOETBAL COMPETITIE
2019-2020
Olympia’18 G1
najaarscompetitie 2019.
Onze Olympia’18 G1-spelers zijn
op zaterdag 28 september aan de
competitie begonnen. De eerste
wedstrijd was tegen de onbetwiste
kampioen van de 1e klasse van de
afgelopen jaren, Sparta’25 G1. Met
veel werklust werd er nipt verloren
met 2-1. De tweede wedstrijd thuis

goed van start gegaan De eerste
wedstrijd werd mooi gewonnen van
HVCH G2. De tweede en derde
wedstrijd werden nipt verloren
tegen achtereenvolgens UDI’19/
CSU G2 en Heijen G2. In de komende wedstrijden zullen er zeker
nog punten gepakt worden. De
teamgeest is prima, en de begeleiding gaat diep om de jongens alles
uit de kast te laten halen.

Olympia’18 G2
najaarscompetitie 2019.
Onze Olympia’18 G2-spelers zijn
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ZATERDAG 23 NOVEMBER
JAC OTTEN PENALTY BOKAAL
Op zaterdag 23 november zullen
onze G-voetballers weer het veld op
gaan om zoveel mogelijk penalty's
achter keeper Ricardo van de Wetering te schieten. In 2018 was Jeroen van der Ven de duidelijke
winnaar.
Ook dit jaar gaan we er op die dag
weer een gezellig feestje van
maken.

Wat extra handjes om ons te helpen is dus hartstikke fijn voor de
jongens!.
Maar…
Heb jij ook nog wat tijd over? Ben
je gek op voetbal en vind je sociale
begeleiding bij sport ook heel belangrijk en heb je affiniteit met
sporters met een beperking?
We kunnen nog altijd een aantal
leuke en gemotiveerde voetbal-enthousiaste leiders gebruiken, die
samen met de huidige, kleine
groep leiders, zich willen inzetten
voor het G-voetbal. We willen ook
in de toekomst op een goede manier deze groep kunnen blijven begeleiden in hun wekelijkse sporten
bij Olympia’18.

G-VOETBAL OLYMPIA’18
25-JARIG JUBILEUM IN 2020
In 2020 zal de afdeling G-voetbal
van Olympia’18 haar 25-jarig jubileum gaan vieren. Inmiddels is er
een werkgroep geformeerd. Zij zal
aan de slag gaan om er in 2020 een
prachtige happening van te maken
om deze mijlpaal te vieren.
Extra leiders!
In augustus kon ik het prettige
nieuws brengen dat we twee
nieuwe leiders hadden gevonden!
Peter Arts en André Broeren zijn
ons intussen komen versterken.
En in de afgelopen weken heeft Richard Verkuijlen zich ook aan onze
groep begeleiders verbonden. Geweldig fijn dat we nu elke zaterdag
veel enthousiaste toeschouwers
aan de zijlijn zien, en extra leiders.

In 2020 zal het G-voetbal bij Olympia’18 haar 25-jarig jubileum willen vieren, en verder bouwen aan
de toekomst met G-voetbal.
Wil jij helpen? Laat je horen, want
elke steun is welkom en nodig,
zodat bij Olympia’18 onze G-voetballers kunnen blijven voetballen.
Altijd doen! Want G-voetbal is bijzonder en G(eweldig) voetbal.
Joop Huijbers (coördinator G-voetbal Olympia’18)
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Coaches en Camera's

Ik heb mijzelf weleens de vraag gesteld waarom steeds meer trainers
en/of coaches zich aan de zijlijn als
de krankzinnige dorpsgek gedragen.
Binnen het afgebakende gebied
voor hun dug-out rennen zij drukgebarend mee met elke bal welke
door spelers doorgaans verkeerd
worden geraakt.
Het argument dat ze al coachend
op deze wijze meeleven met de spelers beschouwen ze zelf als een
soort van tactische meerwaarde!!
Het trainersduo, de Spanjaard
(sorry Catalaan) Guardiola bij
Manchester City, en de hysterische
Duitser Jürgen Klopp bij Liverpool, gaan er vanuit dat zij met
hun kolderieke optredens een voorbeeld zijn voor de rest van het trainersgilde.
Gelet op de resultaten van beide bij
hun diverse clubs zou je kunnen
concluderen dat hun geschreeuw
en gehol het beoogde effect heeft op
hun spelers. Een misvatting volgens mij.
Het vreemde is echter dat het gedrag van deze clowns gecopieerd
wordt door velen.
De Portugese zwakzinnige Mourinho, momenteel logischerwijs
zonder club, en de Argentijn Diego

Simeone bij Atletico Madrid onderscheiden zich met deze onzin.
Deze circusclowns laten al hollend
in woord en gebaar aan de scheids
weten dat iemand rood / geel of een
penalty moet krijgen.

Heel veel trainers in binnen en buitenland en van de bundesligaserie A-premierschip, La Liga - en
van onze eredivisie naar de laagste
onderbond, overal wordt dit spastische gedrag nageaapt.
En al helemaal als ze in de gaten
hebben dat er met regelmaat een
filmcamera op hen gericht staat.
Dan gaan ze los en krijgen ze de
aandacht waar ze zo op wachten en
kicken.
De toppertjes in Nederland (althans op dit gebied), o.a. van Bommel - Stam - Maaskant staan stijf
van de stress en beseffen niet dat
zij een voorbeeldfunctie hebben.
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De scheidsrechter - grensrechter
en/of de 5de man zijn wekelijks
slachtoffer van de ongenuanceerde
wartaal van deze droplullen.

gem niet in het rijtje, vraag je jezelf misschien af?
Willem van Hanegem zie ik niet
als supercoach. Aan het einde van
zijn loopbaan liet Willem met frisse
tegenzin weten dat hij als speler af
en toe niet wist wat hij deed omdat
hij slechte ogen had. Toenmalig
topscheidsrechter Peter Gans floot
eens voor een overtreding van een
Feyenoorder waar de Kromme het
niet mee eens was. Al mopperend
riep hij naar scheidsrechter dat
deze maar héél voorzichtig moest
zijn tegen de Kerst.

Het gebral in de microfoon ná een
wedstrijd bewijst mijn gelijk.
Dat het ook anders kan bewijzen
momenteel Adrie Koster / Henk
Fräser / Arne Slot en de nog frisse
en jeugdige Gonzalo Garcia-Garcia
bij het gepromoveerde FC Twente.
Rustig observerend en beheerst
coachend hebben zij voorlopig succes met hun teams.
De supercoaches Cruijff - Ferguson
- Zidane - Ancelotti - Happel - Beckenbauer etc. gedróégen zich ook
als supercoaches en wonnen ontelbaar veel prijzen en titels.
Coaches met verstand, beleid en
visie.

Studio Sport bewees ‘s avonds het
ongelijk van Willem van Hanegem.
Een geraadpleegde opticiën adviseerde Willem om dan maar als
coach in de dug-out te gaan zitten.
Het gevolg was dat Willem in de
Kuip, onbeweeglijk als een blok
beton, en zwijgzaam als een monnik in het hoekje van de dug-out
zat.

2.
Waarom staat Willem van Hane28

Want zijn ogen zagen nog steeds
geen ene moer......!! De camera's
wel.....!
Het excuus was dat hij de spelers
reeds in de kleedkamer de tactische plannen had uitgelegd, jaja
De Duitse “Kaiser” Franz Beckenbauer was ook dol op camera's. Hij
bedacht iets nieuws.
Der Franz was de éérste coach die
niet ging zitten in zijn dug-out.
Hij ging er rechtop náást staan. Zo
was hij in zijn eentje toch vaak in
beeld.
Dat hij op deze wijze een nog beter
overzicht had, was een helder argument.

richting zijn eigen kloten, om vervolgens uitgebreid/ongegeneerd en
verlekkerd aan die hand te gaan
zitten ruiken, tja
Ook niet blij met de camera was
Leo Beenhakker in 1980.
In een thuiswedstrijd tegen FC
Twente stond Ajax met 1-3 op achterstand. Johan Cruyijff zat als
toeschouwer op de tribune en
gruwde van de tactische vondsten
van "Don Leo”.
Uiteindelijk liep Johan het trapje
af en nam plaats naast Leo in de
dug-out.
Na een paar omzettingen en na 90
minuten wint Ajax de wedstrijd
alsnog met 5-3!

Zijn collega “Pruus” Joachim Löw
was niet blij toen hij op zijn tv zag
dat camera's feilloos geregistreerd
hadden dat hij met zijn eigen hand
zijn eigen broekrand binnen ging,

De camera's legden genadeloos
vast dat Leo lachte als een boer
met heel veel kiespijn.
3.
29

In de Kuip speelde Feyenoord eens
tegen Heerenveen. De coach van de
Friezen Marco van Basten, was het
weer eens niet eens met scheidsrechter Pieter Vink. Deze gaf een
Heerenveen speler rood en tegelijkertijd een penalty tegen.
Marco uitte zijn onbegrip en woede
rechtstreeks in de camera.
2 tegen 0 was de uitslag, maar
Marco bracht met zijn één / tweetje
met de camera een langdurige en
heftige discussie op gang.

aan camera's en pers weten dat in
éérste instantie werd besloten om
assistent Mario Been als "spion”
naar Londen te sturen. Bij nader
inzien werd hier vanaf gezien
omdat je bij die Engelsen wel heel
ongeloofwaardig overkomt wanneer je mister “Bean” als Feyenoord afgevaardigde stuurt!

Tijdens een persconferentie kreeg
een woordvoerder van een club een
briefje onder de neus geschoven
waarop stond dat er op de parkeerplaats een auto geparkeerd stond
met brandende koplampen. Ook
aan tafel zat coach Frits Korbach.
Sigaartje op de lip en de zonnebril
hoog op z'n voorhoofd. Frits greep
zijn kans en riep in zijn microfoon
dat er nog een auto geparkeerd
stond waarvan weliswaar de koplampen niet branden, maar de rest
wél....!!!

En dan is er Maradona en de “hand
van God”. Het eerste doelpunt van
Argentinië in de W.K. wedstrijd
tegen Engeland in 1986. De Nederlandse verslaggever Theo Reitsma
was een van de zéér weinigen in
het stadion die al direct constateerde dat er sprake was van een
handsbal. Zo ook doelman Peter
Shilton, hij protesteerde vergeefs.
Dit keer was de camera onduidelijk, het doelpunt telde, want de
VAR bestond nog niet.

Als voorbereiding op een Europese
wedstrijd van Feyenoord tegen een
Engels team, (als ik me goed herinner Chelsea) liet Leo Beenhakker tijdens een persconferentie
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rookwolkje boven zijn hoofd op het
trainingsveld. Hij heeft ademnood.
De camera legt meedogenloos de
beelden vast, het lichamelijke verval is groot!

4.
In 1989 registreerde een camera
de moeder aller warming-ups.
Op de titelsong Live is Life van
Opus is supervoetballer in Napolitaanse dienst Diego Armando Maradona bezig aan een zinnenprik
kelende pas de deux met zichzelf.
Hij speelt met de bal en de bal doet
wat hij wil. Het publiek is 'n uur
vóór de wedstrijd al lirisch en uitzinnig van vreugde. Het gebeurde
exact 25 jaar geleden.
Hoe anders is het nu.....!! Coach
Maradona sleept zich voort op een
trainingsveld.
Fatsoenlijk lopen of een heel kort
sprintje trekken is er niet meer bij.
Wat hij wel even wil demonstreren
voor de camera is zijn fabuleuze
traptechniek.
Hij heeft zelfs geen conditie voor
een aanloopje, maar uit stilstand
krult hij de ene na de andere bal
van 25 meter afstand achteloos in
de kruising. Een sigaar op de lip,
jazeker.
Dan is het genoeg, Diego is vermoeid geraakt. Hij heeft nog maar
weinig lucht om de brand in de
reusachtige Cohiba sigaar te houden. Er cirkelt slechts een klein

Het lichamelijke verval bij Jan
Boskamp lijkt momenteel wel mee
te vallen, alleen zijn geheugen
werkt niet altijd meer mee.

Als trainer/coach in een Belgische
dug-out vond hij het eens nodig om
één van z'n eigen spelers te corrigeren toen deze wel heel enthousiast over een bal heen maaide.
De camera registreerde beeld en
geluid toen hij aan zijn assistent
naast hem vroeg, "hoe heet die
gozer eigenlijk”?
In de wekelijkse zucht naar aan-
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dacht en succes zijn sommigen tot
veel in staat.

voor Bosvelt tijdens hetE.K. tegen
Tsjechië in Portugal in 2004.

Louis van Gaal ontsnapte aan een
driedubbele hernia op toen hij in
1995 aan de zijlijn een karatetrap
demonstreerde. Hij zocht de aandacht, waarna hij hoopte op applaus, er klonk echter slechts
hoongelach van de overvolle tribunes.

Dick was de bondscoach en paste
de slechtste spelerswissel aller tijden toe, wereldwijd.
Deze wissel wordt hem 15 jaar
later nog steeds zeer kwalijk genomen, want Robben was in bloedvorm. Dick verdedigt voor de
camera's deze wissel nog altijd,
maar hangend aan een gezellige
bar heeft Dick zich hikkend een
keer laten ontvallen dat rondom
deze wissel zijn haren voor zijn
ogen hingen....!
heuh, zijn haren.... welke haren?

5.
Dick Advocaat had juist een
haat/liefde verhouding met de camera's langs dezijlijn. Vloekend en
tierend als hem iets niet aanstond,
en slijmend als het hem uitkwam.
Maar zelfs de camera's waren verbaasd toen hij Robben wisselde

Groet van Pierre Arts
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Uit de oude doos

December 2000,
Olympia’18 viert winterstopfeest.
De Fairplay-prijs is voor
Olympia 4.
Deze prijs wordt door
Sjaphanto Guntlisbergen(voorzitter) uitgereikt aan Geert
Meeuwissen (rechts) en
Jan van Dam(links) van
Olympia4.

Olympia 1-selectie, 10 november 1992
Staande v.l.n.r. Ted Verstraten(grensrechter), Broer Janssen(leider), Herbert
Guntlisbergen(shirt-sponsor), Ronny v.d. Broek, Hans Billekens, Orjan Philips,
Leon Melsen, Armand Toenders, Gerard Maselaman, Robert Philips, Saphanto
Guntlisbergen(shirt-sponsor en Leo Janssen(trainer).
Hurkend v.l.n.r. Cees Verhoeven(verzorger), Harald Barten, Arie Peters, Danny
Claassen, Stefan Jacobs, Jos Philips, Richard Coenen, Wiel Berden, Ruud
Bovee.
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Olympia vanaf de Zijlijn nieuwe stijl
(door Frans van Olympia)
megen onze markante Olympiaan,
erelid, voormalig voorzitter en kantinebeheerder Sjaphanto Guntlisbergen op slechts 53-jarige leeftijd.
Daarnaast was Sjap (Sjappie)
Guntlisbergen voorzitter van businessclub Vrienden van Olympia en
lang een van de zeer bekende gezichten van het Boxmeers Tapijthuis. Vrijdag 6 september werd hij
op onze accommodatie getroffen
door een hartstilstand.
Dinsdagmiddag 17 september
namen wij op waarlijk indrukwekkende wijze afscheid van hem op
het hoofdveld, vooral het straf-

Vanaf het oktobernummer 2019
van De Olympiaan ga ik mijn vaste
rubriek Olympia vanaf de Zijlijn
anders invullen.
Niet meer 11 korte verhaaltjes,
maar één verhaal. Steeds zal
daarin één Olympiaan centraal
staan. Om te beginnen, eigenlijk
volkomen vanzelfsprekend, Sjaphanto Guntlisbergen. Een verhaal in twee delen.
Geweldig afscheid van Olympiaan,
kantinebeheerder en erelid Sjaphanto Guntlisbergen
Op woensdagavond 11 september
overleed in UMC Radboud te Nij-
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schopgebied, van onze club, waar
meer dan 1500 bezoekers getuige
van waren. Als actief voetballer
was Sjaphanto Guntlisbergen keeper van onder meer het legendarische team The Spurs (Olympia 4).
Ook was Guntlisbergen een groot
supporter van Ajax en zelfs lid van
de F-side. Hij werd geweldig groots
herdacht met toespraken van zijn
vrouw Gabriëlle, dochters Noa en
Isa, broer Herbert en nicht Anouk
Guntlisbergen, Fons Görts (voorzitter van Olympia’18). Mitch Verstraaten, speler van Olympia 1, en
zijn grote vrienden John van der
Velden, Toon Pelzer, Robert Philips, Wim Smits en Jan van Hout.
Ook de door hem geliefde G-spelers
van Olympia’18 werden betrokken
bij zijn afscheid, in het bijzonder
Fred Rib en Yong-Han Verdonk. De
afscheidsdienst werd geleid door
Ton van Raaij. Er was volop muziek, vooral van zijn held André
Hazes de oude en zelfs een live optreden van de Amsterdamse volkszanger Peter Beense, die twee
liederen ten gehore bracht. En natuurlijk bloemen. Heel veel rode en
witte bloemen. In het doelgebied
en nabij de cornervlag bij kleedkamer 13. Een immens vuurwerk en
veel rookbommen (blauw-wit en
rood-wit) begeleidden Sjaphanto

Guntlisbergen tenslotte overdonderend en emotioneel op weg naar
het crematorium te Cuijk van de
Boxmeerse Uitvaartonderneming
Schrijen.
Zijn vrouw Gabriëlle schreef onder
andere: “Waar ben je nu daarboven?/ Denk je ook aan al het
fijne? / Zodat je net als ik weet/ dat
je nooit echt zult verdwijnen… “
In De Bok van 27 september 2019
staat ook de column SportBokkig
door Franciscus de Bok, een andere schuilnaam van Frans van
Olympia.

Een column die gaat over vooral
Sjaphanto Guntlisbergen met de
titel:
De Knuffelbeer van Boxmeer
Van de Frans-Duitse arts en filosoof Albert Schweitzer is de volgende schitterende zienswijze af35

komstig: “Doe iets voor hen die op
andermans hulp zijn aangewezen,
iets waarvoor je geen andere beloning ontvangt dan het voorrecht
het te doen. “Schweitzer is een typisch voorbeeld van een persoon
die besluit anderen belangeloos te
helpen. Hij hielp melaatsen in
Afrika. Volgens hem hebben mensen de plicht elkaar te helpen, zonder dat ze daarvoor beloond hoeven
te worden. We moeten ervoor zorgen dat onze acties een verschil
maken voor anderen. Dat betekent
dat je je eigen verlangens en wensen even buitenspel moet zetten.
Win je hier dan zelf echt helemaal
niks mee? Volgens Schweitzer wel:
“Het besef dat je je in een bevoorrechte positie bevindt. Op deze manier worden we allemaal betere
mensen.”

Aan Albert Schweitzer moest ik
vrij snel denken toen ik op vrijdag
6 september het verpletterde bericht ontving dat kantinebeheerder, erelid van Olympia’18 en fervent Ajaxied Sjaphanto Guntlisbergen uitgerekend bij zijn voetbalclub getroffen was door een
hartstilstand en op woensdag 11
september overleed. Slechts 53
mocht hij worden. Dinsdag 17 september werd op indrukwekkende
wijze van hem als Knuffelbeer van
Boxmeer afscheid genomen op de
gaaf groene grasmat van het hoofdveld van de Boxmeerse voetbalclub. Meer dan 1500 aanwezigen
waren getuigen van een afscheid,
dat wel wat weg had van de begrafenis van zijn grote held André
Hazes, die op 23 december 2004,
ook slechts 53 jaar jong, overleed.
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Met volop muziek, zelfs live, diverse emotionele toespraken, hels
vuurwerk en ruige rookbommen.
Ook beelden van de uitvaart van
keeperstrainer Twan Centen op
het sportpark van Vios’38 in september 2017 komen onmiddellijk
bij me op. Ook Centen telde slechts
53 jaarringen.
Sjaphanto Guntlisbergen, een rasvrijwilliger, ging heen. Altijd behulpzaam, immer vriendelijk,
steeds een aanstekelijke optimist.
Een verbinder pur sang. Een mensenmens, zeker voor hen die daar
het meest om verlegen zaten zoals
de G-voetballers. Iedere sportvereniging drijft op dit soort onmisbare, voorbeeldige mensen, zonder
dat het heiligen zijn. Maar wel een
type mens, dat in deze tijd, die
zeker ook gekenmerkt door individualisme en egoïsme, helaas steeds
schaarser wordt. Koester vrijwilligers. Stille helden van gisteren,
vandaag en morgen.
De dood is een grootleverancier
van dilemma’s. In het leven en de
poëzie. Aldus Gerrit Komrij in zijn
bundel ‘Lang leve de dood.’ De
dichter Jan Eikelboom schreef ooit:
”Doodgaan behoort tot het zeer
weinige dat niet zou mogen.
Toch wordt het veel gedaan.“ Poë-

zie kan soms troost bieden, maar
zorgt meestal voor nuchterheid.
Wellicht biedt een gedicht van Jan
Hendrik Leopold toch troost: ‘O, als
ik dood zal, dood zal zijn/ kom dan
en fluister iets liefs,/ mijn bleke
ogen zal ik opslaan/ en ik zal niet
verwonderd zijn. //En ik zal niet
verwonderd zijn;/ in deze liefde zal
de dood/ alleen een slapen, slapen
gerust / een wachten op u, een
wachten zijn.’ Franciscus de Bok
Een immense klap en gemis voor
zijn gezin, familie, vrienden en
daarnaast businessclub Vrienden
van Olympia en Olympia’18. Een
dreun die nog lang zal nawerken.
We kunnen hem, denk ik, alleen
maar dagelijks eer bewijzen door
zijn geweldig voorbeeld als onvermoeibare, enthousiaste en gedreven vrijwilliger voor onze club te
imiteren. Al is het maar bij benadering. Heel verheugend is dan ook
dat het bestuur er snel in geslaagd
is een waardige opvolger van Sjaphanto te vinden in de persoon van
Angerie Miggiels uit Boxmeer.
Heel Olympia wenst jou alle succes
bij deze lastige, doch ook schone
taak.
We zullen jou helpen…….Beslist!
Frans van Olympia
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Verlaging aantal uitgaven van
clubblad De Olympiaan
Van: Secretaris | BSV Olympia '18 [mailto:secretaris@olympia18.nl]
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 9:12
Aan: Marius Verkuijlen
Onderwerp: Re: ter info
Hallo Marius,
Naar aanleiding van de bestuursvergadering en het overleg dat wij
hebben gehad met de heren van OIympiaan zou ik nog terugkoppeling geven over het voorstel.
Bestuur is akkoord om het aantal Olympianen verlagen naar 2 à 3
per jaar. Belangrijk blijft hoe we zorgen dat er voldoende onderwerpen aangeleverd worden. We zijn als bestuur aan het kijken of we
meer vrijwilligers kunnen vragen die kunnen bijdragen aan zowel
input in de Olympiaan, als de site/facebook en twitter. Daarnaast zijn
we aan het bekijken hoe een stagiaire ons kan helpen een communicatieplan op te stellen zodat we genoemde media het beste kunnen
inzetten.
Ik hoop dat jullie hiervoor nu mee verder kunnen. Ik hoor het graag
als ik ergens bij kan helpen.
Met vriendelijke groet,
BSV Olympia'18

Ingrid Logtens
Secretaris
GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Champions-League Sponsors
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Namen en adressen
www.olympia18.nl
ALGEMEEN:
Tel.nrs:
Cor.adres:
E-mail:

Clubhuis Olympus 0485-571981
Postbus 66, 5830 AB Boxmeer
info@olympia18.nl

ALGEMEEN BESTUUR:
Voorzitter:
Fons Görts, Boxmeer, voorzitter@olympia18.nl
Vice Voorzitter/Beleidszaken: Vacature
Secretaris:
Ingrid Logtens, Postbus 66, 5830 AB Boxmeer,
secretaris@olympia18.nl
Penningmeester:
Luuk Vloet, Boxmeer, penningmeester@olympia18.nl
Facilitaire Zaken:
Toon Pelzer, Boxmeer, facilitair@olympia18.nl
Jeugdzaken:
Sander Tax, Boxmeer, jeugd@olympia18.nl
Technische zaken:
Arie Peters, Boxmeer, tc@olympia18.nl
PR/Sponsorzaken:
Wim Smits, Westerbeek, marketing@olympia18.nl

OUD PAPIER:

Robert Michiels en Fred Rip, 06-50642292

WEDSTRIJDSECRETARIS:
Senioren:
Jeugd:

Antoinet Beckers, wedstrijdsecretaris@olympia18.nl, 06-38982236
Mark Jansen, jeugdwedstrijdsecretaris@olympia18.nl, 06-20597556

JEUGDBESTUUR:
Voorzitter:
Sander Tax, Boxmeer, jeugd@olympia18.nl
(Wedstrijd)secretaris: Mark Jansen, Boxmeer, jeugdwedstrijdsecretaris@olympia18.nl

TRAINERS:
Hoofdtrainer sen.:
Trainer Olympia 2:
Trainer Vrouwen:
Trainer Ol- JO19-1:

Wil Beijer
Vincent van Sambeek
Martijn Boeijen
Rik Geurts
Angerie Miggiels

CLUBHUIS:
COORDINATOR G-VOETBAL:

Joop Huijbers, Boxmeer, 06-40393127, g-voetbal@gmail.com

LEDENADM.:

Saskia van Straaten, Boxmeer, ledenadministratie@olympia18.nl

REDACTIE OLYMPIAAN:
Redactielid:
Redactielid:
Redactielid:
Redactielid:
Lay-out:

Frans Fleuren, Boxmeer, 06-22973499, f.fleuren@planet.nl
No(l Philips, Boxmeer, 06-40218625, nolphilips@ziggo.nl
Marius Verkuijlen, Boxmeer, 06-24161216, mjverkuijlen@ziggo.nl
Pierre Arts, Boxmeer, 06-28160742, pierrearts1950@hotmail.com
Jos Heijnen, Boxmeer, 06-51786493, heijnen_j@hotmail.com

KOPIJ OLYMPIAAN E-mail: mjverkuijlen@ziggo.nl
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