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Woord van de voorzitter
De laatste officiële activiteit van afgelopen seizoen was op 27 juni, de
receptie van de kampioenen; het
tweede dames-elftal, de JO11-4,
ons eerste G-team en uiteraard ook
het vlaggenschip van onze vereniging: Olympia 1.
Naast de receptie was er nog van
alles georganiseerd door de vrienden van Olympia, een spetterend
optreden van Natasja Poels en een
uitgebreide veiling van leuke
items. Via deze weg wil ik hen daar
nogmaals voor bedanken.
Komend weekend (24 en 25 augustus) vindt het Kickoff-jeugdtoernooi plaats, op zowel zaterdag als
zondag zijn er 90 jeugdteams op
onze velden om hun kwaliteiten te
showen. Maar het allerbelangrijkste is toch wel dat de junioren een
leuke dag hebben.
De organisatie heeft alles uit de
kast getrokken om naast de poulewedstrijden ook op andere manieren de jeugd met voetbal bezig te
laten zijn.
Het belooft dit weekend mooi weer
te worden, dus mocht u tijd hebben
dan nodig ik u van harte uit om
even langs te komen op ons sportpark, en de sfeer te proeven op dit
jeugdtoernooi.

Op vakantie in Duitsland realiseer
ik me dat de Olympiaan binnenkort weer gaat verschijnen en dat
ik mijn stukje nog niet klaar heb.
Even contact gelegd met Marius
om te vernemen wat precies de
deadline is. Gelukkig heb ik nog
even tot na mijn vakantie. Maar
vanavond, zondag 18 augustus,
moet ik toch echt aan de bak om
mijn 2-maandelijkse voorwoord op
papier te zetten.
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Velen van jullie hebben misschien
gezien dat de website van Olympia
in een nieuw jasje is gestoken. Op
16 mei tijdens de vrijwilligersavond heeft Carlo van Straaten
een eerste indruk gegeven hoe de
nieuwe website eruit ziet.
Deze website is nu dus al enkele
maanden in de lucht. Maar het
grote voordeel zit hem met name in
de professionalisering van de wijze
waarop we gegevens over wedstrijden kunnen verspreiden, via de
website, maar ook via aparte appgroepen voor elk team apart.

goede stap om alle gegevens uit
een systeem te halen (sportlink) en
geen informatie dubbel hoeven in
te voeren.
Een bedankje voor Carlo en Gerrie
(Nielen), die de kar hebben getrokken om deze aanpassing door te
voeren, is hier zeker op zijn plaats.
Tenslotte wens ik iedereen ook succes met de eerste trainingen en de
eerste wedstrijden; oefenwedstrijden, bekerwedstrijden en de echte
competitiewedstrijden. Laten we
met zijn allen zorgen dat we er
voor de club weer een mooi seizoen
van gaan maken, dat kan als iedereen zijn of haar steentje hieraan
bijdraagt.
Fons Görts, voorzitter

Via club-tv kunnen we op de diverse schermen op de juiste momenten specifiek informatie weergeven van de teams en wedstrijden
die op dat moment gespeeld gaan
worden. Door deze aanpak, waarbij
we alle gegevens via sportlink beschikbaar hebben, zetten we een
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In memoriam Rob van de Rijdt
aanwezig. Toen Tom zijn debuut
maakte bij Olympia 1, was hij zo
trots en dat Tom ook nog scoorde,
was dat voor hem spreekwoordelijk, “De kers op de taart”.
Als lid van de sponsorcommissie
was hij ook jaren actief. Hij kon ook
wel eens een kritische noot laten
horen op de vergaderingen als hij
dat nodig vond. Rob was de grondlegger van de “Trouwe Bokken”.
Menig kantinebaas heeft gebruik
gemaakt van de expertise van Rob,
want afgezien van zijn horeca-ervaring, beschikte hij over een
enorme mensenkennis. Zijn favoriete voetbalclubs waren Feyenoord en Olympia’18.
Van de Rotterdamse voetbalclub
zei hij altijd: ”Feyenoorder ben je
niet voor plezier”. Het kampioenschap van die club in 2017 vond hij
fantastisch, maar ook het kampioenschap en de promotie van
Olympia’18 in 2019.
Rob we zullen je gaan missen op
ons sportpark van Olympia’18.

Op vrijdag 6 juli 2019 kregen wij
het onverwachte bericht dat Rob
van de Rijdt, (een Olympiaan) was
overleden.
Rob werd geboren op 24 augustus
1957 en overleed op 5 juli 2019 in
de leeftijd van ruim 61 jaar.
Rob was regelmatig op ons Olympia-sportpark te vinden.
Hij was de vader van selectie-speler Tom van de Rijdt. Bij de wedstrijden van Tom was hij altijd

Wij wensen Tom, Laura en de familie Van de Rijdt veel sterkte bij dit
verlies.
Redactie De Olympiaan.
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Competitie indeling 2019-2020

Indeling competitie 2019-2020
Competitie Senioren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Olympia'18 1

Olympia'18 2

Olympia'18 VR

2de klasse H

res. 2e klasse C

4e klasse 2

Berghem Sp.
DAW Schaijk
Emplina
EVVC (Vinkel)
Heeswijk
Helvoirt
Olympia'18
Pr. Irene (Nistelrode)
Real Lunet (Vugt)
SVSSS (Udenhout)
Venhorst
Vianen V.
Volharding
Volkel

Baarlo 2
Bavos 2 (Bakel)
HVCH 3 (Heesch)
Spcl. Irene 2 (Tegelen)
Merefeldia 2 (Nederweert)
Mifano 2 (Mierlo)
MMC Weert 2
Olympia'18 2
Someren 4
Sparta'18 2 (Sevenum)
SSS'18 2
Volharding 3

Bieslo VR (Beesel)
Mierlo Hout VR
MVC'19 VR (Maasbree)
Olympia'18 VR
Oranje Blauw'15 VR (Posterholt
SHH VR (Herten)
SJVV VR (Deurne)
Sparta'18 VR (Sevenum)
Sporting/SVEB VR (Swolgen)
Venray VR
Vitesse'08 VR
Volharding VR

Vincent van Sambeek

Martijn Boeijen

Olympia'18 JO19-1

Olympia'18 JO17-1

Olympia'18 JO15-1

1ste klasse 2 (najaar)

Hoofdklasse 1 (najaar)

2de klasse 2 (najaar)

Achates (Ottersum)
Boekel Sp.
Constantia (Wanroij)
DSV (St. Anthonis)
Festilent (Zeeland)
Olympia'18
Udi'19 3
Venray 2
Vitesse'08
Volkel

Avanti'31 (Schijndel)
Gemert 2
Jul. Mill
Nuenen 2
Olympia'18
OSS'20
Rhode (St. Oedenrode)
SBC (Son)
Sparta'25 (Beek en Donk)
Udi'19 2
Volharding
Wittenhorst

Constantia
DSV
Excellent
Leunen
Olympia'18
Oostrum
SSS'18
Stormvogels
Venray 4
Venray 3
Volharding 2
Ysselsteyn

Trainer
Wil Beijer

Competitie Jeugd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Trainer
Rik Geurts

Remco Arts
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Voetbalfamilie Zwaan
Hans, Jochem, Douwe en Willem
Zwaan een hechte voetbalfamilie

der Els zal bijna nooit ontbreken.
In gesprek met deze vier voetballiefhebbers pur sang. Een echte en
hechte voetbalfamilie.

De familie 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 begeerde Tweede
klasse. Jochem is een sterke centrale verdediger en Douwe een
eminent schutter met vorig seizoen
44 treffers achter zijn naam. Willem was speler van Olympia 8,
maar speelt straks in Olympia 5.
Vader Hans, actieve vrijwilliger bij
de club, zal weer trots langs de lijn
staan bij zijn drie zonen. Ook moe-

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
Ottersum bij Dichterbij. Voetbalt al
vanaf zijn prille jeugd bij Olympia’18. Heel lang zeer blessuregevoelig geweest. Afgelopen seizoen
was zijn eerste geheel blessurevrij.
6

F’jes met vader Hans als trainer.
Doorliep alle hoogste teams en is al
lang de grote waarde in Olympia 1.
Tenslotte Willem (22): studeert in
Maastricht biomedische wetenschappen. Voetbalt ook reeds van
zijn jongste jeugd bij Olympia’18.
Altijd meer recreatief. Komend seizoen in Olympia 5 als middenvelder.
De rest van het verhaal n.a.v. een
interview dat redacteur Frans
Fleuren had met de Zwaantjes
kun je lezen in De Olympiaan van
oktober 2019.

Douwe (29), laborant bij MSD (Intervet), woont ook in Boxmeer.
Speelt vanaf zijn vijfde bij de mini-
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Uit de oude doos
Pierre Arts instrueert
een jeugdteam tijdens
de sportactiviteiten
bij het 75-jarig bestaan van Olympia.
Mei 1993,
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Uit de oude doos

Olympia’18 bestuur in1978 bij het 60-jarig jubileum.
Staand v.l.n.r. Toon Lemmens, Gerrit Sanders, Willy Arts, Toon Arts, Alfons
Schrijen. Zittend Harrie v.d. Pas, Simon Beek en Gerard Arts.

Mei 1993, Olympia’18 viert haar 75-jarig jubileum.
De Olympia-jeugd laat balonnen op op het hoofdveld.
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Olympia-teams 2019-2020

Teams Senioren en Jeugd seizoen 2019-2020
Senioren mannen

team

klasse

1
2
3
4
5
6
7
35+1
35+2

2de
res. 2de
res. 4de
res. 4de
res. 6de
res. 6de
res. 6de
1ste vrijdag
1ste vrijdag

totaal

9 teams

19-1
19-2

1ste
3de

17-1
17-2
17-3

Hoofd
3de
4de

15-1
15-2
15-3

2de
3de
4de

13-1
13-2
13-3
13-4

1ste
3de
4de
4de

12-1
12-2

1ste
2de

11-1

2de

totaal

2 teams

Senioren vrouwen

Senioren G

totaal senioren
Jeugd

Jeugd

Jeugd meisjes

totaal jeugd

TOTAAL SENIOREN + JEUGD

team

klasse

1
2
30+1

4de
4de
1ste vrijdag

totaal

3 teams

1
2

1ste
3de

totaal

2 teams

14 teams
10-1
10-2
10-3

1ste
2de
3de

9-1
9-2
9-3

1ste
2de
3de

8-1
8-2

2de
3de

7-1/2

1ste

totaal

25 teams

M19-1

1ste

M15-1

2de

27 teams

41 TEAMS
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De Olympia-poule
WK vrouwen 2019: eindstand

Organisator Pierre Arts feliciteert Poule-winnaar Mark Janssen met zijn overwinning van de Vrouwen WK-poule met de bijpassende hoofdprijs.

Weet je het nog? In de WK-finale
werden ze uitgeschakeld door de
USA. Het is alweer enkele weken
geleden dat de Oranje-vrouwen in
Frankrijk tot de allerlaatste wedstrijd van het toernooi meestreden
om de titel.
Onze Hollandse struise vrouwen
veroverden met zilver een tweede
plek, hulde. Naast het zilver stegen
de vrouwen wereldwijd in aanzien.
Als voetbalvrouw lijkt me dit mooi
meegenomen.

Veel minder in aanzien verging het
de vrijwilligers van Olympia! Zij
hadden een tiplijst ingevuld waarop eenieder 4 landen moest invullen in een te verwachten volgorde.
Overtuigd van het eigen voetbalverstand werden 21 formulieren
ingevuld. Het meest spannende
van deze voorspellingen is dat het
tot de allerlaatste wedstrijd onduidelijk is wie deze gaat winnen.
Maar toch, het eindresultaat was
10

bedroevend, om te janken was het
te constateren hoeveel voetbalkennis de bluffende vrijwilligers van
Olympia bezitten. 36 Punten was
de maximaal te behalen score.

de derde plaats was een gedeelde
plaats. 14 Punten scoorden Sjaphanto Guntlisbergen en wederom
Mark Jansen. Mark had zijn kansen vergroot door 2x een formulier
in te vullen, slim!!
Voor één deelnemer eindigde deze
poule met 0 punten, triest! Deze
sympathieke Olympiaan heeft in
het verleden toch wel blijk gegeven
over voetbalverstand te beschikken. Toen woonde hij echter nog in
Boxmeer, tegenwoordig in Limburg, dus tja, zeg het maar …??

Eindstand Olympia-poule WK vrouwen 2019
Punten
1
2
3
4
5

6
7

8

Mark Jansen 2
Gerrit Thielen
Harrie Canjels
Sjaphanto Guntlisbergen
Mark Jansen 1

28
16
16
14
14

Jan van Hout
Chris van Beek 1
Bas Delhij
Jos Heijnen
Marius Verkuijlen
Gerrie Nielen
Pierre Arts
Jac Otten
Theo Litjens
Sjef Oomens
Chris van Beek 2
Henk Philips
Sjef van den Boom
Nöl Philips
Frans Fleuren
Hans Zwaan

12
12
10
10
10
10
4
2
2
2
2
2
2
2
2
0

Zie eindstand hiernaast en groet
van Pierre Arts.
P.S. De voorspellingen van mij als
organisator????.....swaer kloote!

Freddy vraagt aan de pastoor:
"Wordt er in de hemel gevoetbald?"
De pastoor zegt ga ik voor je vragen.

Slechts één persoon scoorde een
dikke plus met 28 punten. Voor de
2de maal won hij de Olympiapoule, proficiat Mark Jansen.
De rest kwam nog niet eens tot de
helft van het aantal punten! De gedeelde 2de plaats waren voor Gerrit Thielen en Harrie Canjels. Ook

De pastoor komt terug en zegt: "Ik
heb GOED en SLECHT nieuws.
"Inderdaad er wordt gevoetbald
in de hemel!"
"Wat is dan het slechte nieuws?"
"Je staat morgen opgesteld als spits."

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Nieuwe informatievoorziening
binnen Olympia’18
A chter de ‘schermen’
Achter

tariaat kunnen natuurlijk ook voor
een bijeenkomst of overleg gebruikt worden. Je kunt de PC met
je eigen USB-stick gebruiken, instructiefilms laten zien vanaf Youtube, maar ook je presentatie
draadloos vanaf je tablet streamen.
Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing
bij de toetsenborden.

Aan het eind van vorig seizoen is
de projectgroep Webbeheer gestart
met de uitrol van de nieuwe wijze
van informatievoorziening binnen
Olympia’18.
Daarvoor is het ClubTV-pakket
van Sportlink/KNVB geïnstalleerd.
Dat pakket bestaat uit een nieuwe
website, inrichting van de voetbal.nl app en de informatievoorziening via de schermen in het
wedstrijdsecretariaat en de kantine. De centrale bron van alle info
(teamindeling, wedstrijdprogramma’s, uitslagen, etc) is Sportlink.
Dat zorgt ervoor dat we altijd upto-date zijn!
G Ter voorbereiding hebben we
nieuwe schermen en PC’s geplaatst. In de kantine, bestuurskamer, vergaderlokaal en wedstrijdsecretariaat beschikken we
nu over moderne apparatuur. Minder zichtbaar, maar ook aangepakt
zijn de mailserver en cloudopslag:
alles is ondergebracht bij Microsoft. Tijdens de inrichting zijn we
fantastisch bijgestaan door onze
nieuwe sponsor Van der Hoff ICT.
Die neemt ook de service en onderhoud voor zijn rekening.
G De PC’s en schermen in het vergaderlokaal en het wedstrijdsecre-

K leine en grote schermen:
Kleine
a ltijd en overal actuele info
altijd
Op voetbal.nl (de app op je telefoon) zie je teamindeling, programma’s, uitslagen en wedstrijdverslagen van jouw (favoriete) team.
Niets nieuws: de uitslag en de
stand zijn direct zichtbaar als de
scheidsrechter het wedstrijdformulier invult. We hebben de sponsoren van Olympia’18 toegevoegd en
kunnen nu ook berichten sturen
via de app. (check je instellingen
t.a.v. zichtbaarheid en push-instellingen)
Voorafgaand aan alle thuiswedstrijden worden ook veld- en kleedkamerindeling ingevoerd en zichtbaar gemaakt. En wist je al dat je
een wijziging van je adres of telefoonnummer zelf kunt doorgeven
via voetbal.nl
G De schermen in het wedstrijdsecretariaat tonen alle informatie
12

De vernieuwde info in beeld

13

die bij ‘matchday’ horen: hoe laat
speel ik, waar moet ik omkleden,
wie is de scheidsrechter, wat waren
de uitslagen van vanochtend. De
wedstrijdsecretaris helpt je graag
op zaterdag en zondag.
In de kantine tonen we een vergelijkbare presentatie, zodat de
supporters altijd op tijd bij het
juiste veld staan om aan te moedigen. Natuurlijk hebben onze sponsoren een prominente plek, zij
maken voetbal mede mogelijk.
Boven de bar kunnen we ook altijd
schakelen naar live voetbal van de
Nederlandse en Europese velden.

vereniging, onze Clubcard, ophalen
van oud papier en het kledingfonds. Alle teams hebben een eigen
pagina en voor nieuwe leden is de
service dat men zich online kan
aanmelden. Lijvige archieven zul
je niet vinden, die verhuizen in de
toekomst naar onze cloudopslag.
Als je wat op de website wilt plaatsen, stuur dat dan naar webbeheer@olympia18.nl. Wij zorgen dan
voor plaatsing op de juiste plek!
ust
Rust
R
De eerste helft zit erop. En dat
houdt in dat we nog niet klaar zijn.
Eerst even genieten (rust) en dan
weer door (tweede helft). We kunnen nog een aantal stappen zetten
om het ClubTV-pakket volledig te
benutten voor onze club. Heb je
tips of vragen, stuur die naar webbeheer@olympia18.nl of neem contact op met één van ons.

E n ook nog een
En
n ieuwe website
nieuwe
Op de vernieuwde site vind je alle
belangrijke info over Olympia’18.
We zien dat de plaats waar we informatie halen verandert: social
media nemen steeds vaker de rol
van snelle nieuwsbode een traditionele website over. Naast nieuwsitems dus een link naar de
facebookpagina en het twitteraccount van Olympia’18. We tonen
op de site bijvoorbeeld de kledingwebshop en algemene info over de

Groeten van
Frank Keijzers
Gerrie Nielen
Corn Zelten
Carlo van Straaten
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Olympia’s eerste Pleinfeest
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Olympia vanaf de zijlijn
G Terwijl de zomer, met een we-

Judith Logtens. Bij de buitenploeg
zijn ook versterkingen te noteren:
Anne Cox, Chris Peters en Tonnie
Thijssen. Welkom girls en boys.
Succes allen, zeker de meiden die
gaan samenwerken met het legendarische en zeer ervaren duo S. en
S. vaak ondersteund door meisje S.
Er wordt trouwens steeds meer gewerkt in duo’s: G & G (Gerrie N. en
Goof S.) en Sjaak & Sjaak (K. en
O.) Natuurlijk zijn er nog genoeg
enkelingen. Aansturing gebeurt
door Toon P. & Chris B. En soms
door ene Wim S.
G Op zaterdag en 24 en zondag 25
augustus is er een groots jeugdtoernooi bij Olympia’18 op sportpark Pelzer aan de Graafseweg te
Boxmeer.
Het toernooi is bedoeld voor JO8
tot en met JO12. Zaterdag spelen
de JO11 en de JO12. Zondag acteren JO8, JO9 en JO10. De wedstrijden duren steeds 15 minuten.
Ook worden voetbalskills getest
zoals wie kan de hardste penalty
nemen en wie wordt kampioen van
het voetbaldartbord? Verder is er
rondom de velden van alles te beleven en ontvangt elke deelnemer
een mooie herinnering. Er hebben
zich al meer dan 90 teams, bijna de
maximale capaciteit, uit de gehele
regio en daarbuiten tot in het bui-

kenlange stop voor de amateurvoetballers, heerste met fors hoog
tropische uithalen tot over de 40
graden C, was de accommodatieploeg, het kledingteam en de harde
kern van het kantineteam toch
bijna elke dag te vinden op ons
sportpark om weer de allerbeste
voorwaarden te scheppen voor een
flitsende start van het nieuwe voetbalseizoen, dat voor de selectie
reeds begon op dinsdagavond 6 augustus. Velden, het overige groen
en dergelijke, kantine (schoonmaak van vooral keuken), de
kleedaccommodatie (nieuwe betegelde gangvloer en plafond door

professional Jos Bussers en zijn al
dan niet Poolse trawanten) en de
tribune (de banken zijn opnieuw
geschilderd door onze Zuid-Limburgse Van Gogh. Ra ra, wie is
dat?) kregen geweldig veel aandacht. Nieuwkomers zijn voor het
kledingteam Jeanette Jacobs en
16

tenland (o.a. Bermuda) toe ingeschreven. Nu al dus een grandioos
succes voor het organiserend trio
Kees Bentvelsen., Mark Jansen en
Michel Zweegers, bijgestaan door
tientallen vrijwilligers. Het is een
zogenaamd Kick-Off toernooi dat
gesponsord wordt door de Rabobank LvCM. Zal de teller stoppen
bij de 100 ploegen?
G Op dinsdagavond 6 augustus
startte de selectie van Olympia’18

genstanders zijn: Berghem Sport,
DAW, EVVC(Vinkel), Emplina,
Heeswijk, Helvoirt, Prinses Irene
(Nistelrode), Real Lunet(Vught),
SVSSS (Udenhout), Venhorst, Vianen Vooruit, Volharding en Volkel.
De zeven externe nieuwkomers in
de selectie zijn: Damian Bruisten
(Venray), Fabian Hendriks (Venray), Bjenze Graat (JVC Cuijk),
Noud Maassen (SIOL), Jordy Paters (Quick Nijmegen, keeper),
Timo Peters (JVC Cuijk) en Job
Stevens (Volharding). Weer terug
vanuit Olympia’18 in de selectie
zijn na vooral langdurige blessures: Luc Bussers Stan Claassen en
Jobbe Smits. En routenier Henk
Stroeken. Vanuit de selectiegroep
van Olympia’18 seizoen 18-19 is
niemand vertrokken. Wel zijn spelers van Olympia 2 vertrokken (o.a.
naar Sambeek) of lager gaan voetballen op de zondagen, of verkassen naar het vrijdagavondvoetbal
of gaan wellicht zelfs stoppen met
de voetbalsport.
G De drie bekertegenstanders voor
het Eerste zijn op 1, 8 en 15 september: NWC (uit in Asten), Venlosche Boys (thuis) en Lindenheuvel-Heidebloem (uit in GeleenLindenheuvel), de voormalige club
van de nieuwe en de een na vorige
wedstrijdsecretaris Antoinet Bec-

(Olympia 1 en Olympia 2) met de
intensieve voorbereidingen op de
competitie die op zondag 22 september begint. Selectietrainers zijn
Wil Beijer en Vincent van Sambeek
geassisteerd door Ronny van den
Broek en Anco van den Elsen.
Keeperstrainer is Jurgen Nellissen.
Voor het eerst sinds lange tijd
speelt Olympia’18 weer in de
Tweede Klasse. Een volledig
Noord-Brabantse klasse. De 13 te17

kers. Olympia’18 heeft in de afgelopen seizoenen reeds 3 keer geoefend tegen deze tegenstander.
Daarnaast zijn er nog 5 oefenwedstrijden gepland: zondagochtend
18 augustus om 11.00 uur in
Empel: Emplina 1/2-Olympia 1/2;
dinsdagavond 20 augustus om
20.00 uur Leones (Beneden Leeuwen)-Olympia’18; zondagmiddag
25 augustus om 12.00 uur AWC
(Wijchen)-Olympia’18; dinsdagavond 3 september: Orion(Nijmegen)-Olympia’18 om 20.00 uur en
tenslotte op dinsdagavond 10 september om 20.00 uur Olympia’18BVC’12 (Beek-Ubbergen).
Olympia’18 oefent en bekert uitsluitend tegen tweede en eerste
klasse ploegen! Dus van die 8 wedstrijden maar liefst 6 uit en slechts
2 thuis. Ik denk dat kantinesjeik
Sjaphanto Guntlisbergen stilletjes
heeft gevloekt, maar daarentegen
weer reuze in zijn sas is met het
fonkelnieuwe jeugdtoernooi, kickoff- jeugdtoernooi, gesponsord door
Rabobank LvCM, van Olympia’18
op zaterdag 24 en zondag 25 augustus met tegen de 100 teams uit
binnen- en zelfs buitenland met
veel aanhang, want de basisscholen en de scholen voor VO zijn weer
begonnen op 19 augustus respectievelijk gaan beginnen op 26 aug.

G Aan de donderdagse vooravond
van de Boxmeers kermis 2019, die
een paar dagen flinke last had van
hitte, zoals later in juli de kermissen in Uden en Tilburg nog meer
hinder hadden van toptropische
dagen van de rond de 40 graden C,
vond alleszins succesvol het eerste
Pleinfeest plaats van Olympia’18.

Een coproductie van het bestuur
van Olympia’18 en het bestuur van
businessclub de Vrienden van
Olympia’18, dat rond dit tijdstip al
jaren de bekende Haringparty or18

sinds vele tientallen jaren twee
keer met fraaie hoofdletters op het
voetbalprogramma staat. Wedstrijden waar nu al met volop en veel
voorvreugde naar wordt uitgekeken. Op maandagse Daags na de
Tour ook dit jaar weer en nog heftiger dan in andere jaren de topontmoeting bij De Piek tussen de
echte diehards van Volharding
onder leiding van Jan Nabuurs en
de Olympia-tegenhangers onder
aanvoering van Chris Peters, die
met hartige hapjes strooide alsof
hij fanatiek solliciteerde naar de
topfunctie van Boxmeerse Sinterklaas. Het ging er met veel bier besprenkelde krachtzinnen flink aan
toe. Maar wel met veel wederzijds
respect en in een hoogst vriendschappelijke, voorbeeldige sfeer.
Een traditionele jaarlijkse happening pur sang, die in de competitie19-20 tweemaal een schitterend
vervolg krijgt in de kantines van
Volharding en Olympia’18.
G Het WK voetbal voor vrouwen
2019 in Frankrijk bracht volop
voetbalvreugde voor ons land. Heel
verrassend werd zelfs de finale gehaald door ons team, dankzij een
uitmuntende mentaliteit en pure
teamspirit. Soms wat geluk, zoals
tegen Japan, en uiteindelijk echt
kansloos in de finale tegen de ge-

ganiseert. Receptie van diverse
kampioensteams van Olympia’18
onder leiding van Olympia 1, Haringhappen en natuurlijk prachtig
amusement in vocale en muzikale

vorm van Natasja Poels en het DJduo Charmante Gasten. Een feest
van de ontmoeting met zo’n 400
gasten. Zeker voor herhaling vatbaar, wellicht zelfs samen met alle
kampioenen van de 5 voetbalverenigingen uit het noordelijke gedeelte van de gemeente Boxmeer.
G Wat in ieder geval al volop leeft
is de grote Tweede Klasse derby
tussen Volharding en Olympia’18,
die komend seizoen voor het eerst
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slepen, ervaren, technisch hoogst
vaardige, power women of the
USA. Fantastisch gedaan en met
veel voetbalplezier kijk ik hier op
terug. Helaas was er geen hoofdrol
weggelegd tijdens dit toernooi voor
onze ex-Olympianen, de jonge ere-

is hij toen een paar keer gesignaleerd met diamanten oogjes. Zo’n
hypergelukkig paar kijkparels die
hij in normale doen alleen maar
krijgt van PSV, zoals in 2018.
(Sterkte dus Luuk na vooral het
dramatische, volstrekt onnodige en
dus schandalige verlies tegen het
uiterst matige FC Basel!!). Niet alleen had hij deze oogjes vanwege
de resultaten van onze voetballende vrouwen, maar vooral dankzij nieuw beleid van de FIFA.
Olympia’18 krijgt dit jaar namelijk

leden Kika van Es en Lieke Martens. Beiden hadden overduidelijk
last van hinderlijke blessures en/of
de fikse naweeën daarvan. Kika
(27 jaar) speelde slechts 1 wedstrijd. Lieke (26 jaar) bijna alle,
maar zelden op haar gebruikelijke
hoge niveau. Kika is inmiddels geopereerd aan haar knie en gaat komend seizoen socceren bij Everton.
Lieke blijft langer bij Barça. Succes
meiden en knok je s.v.p. weer snel
terug tot jullie hoog EK-level in
2017!
G De oogjes van penningmeester
Luuk Vloet stonden tijdens het WK
voetballen in juni/juli in het land
van Macron vaak op glimmen, zelfs

het nodige poen (ergens tussen de
5000 en 10.000 euro?) dankzij
Kika E. en Lieke M..
Alle verenigingen, zeker ook die
met een amateurstatus, krijgen
namelijk een opleidingsvergoeding
voor speelsters die hebben deelgenomen aan het WK Voetbal 2019
in Frankrijk. Gelukkig maakten
beide voormalige Olympianen deel
uit van de selectie van bondscoach
20

Sarina Wiegman. Dus kassa voor
Olympia’18. En volkomen terecht
trouwens. Kika voetbalde haar gehele jeugd tot en met de B bij onze
club en Lieke balde hier vier jaar:
C- en B-leeftijd. Althans dat waren
toen nog de geldende leeftijdsindelingen. Nu moeten we JO15-1 G
en JO17-1 G zeggen.
G Antoinet Beckers is de naam

Antoinet. Natuurlijk heeft Olympia’18 nog diverse andere, ook belangrijke vacatures.
Hopelijk worden deze ook (snel) ingevuld. Zonder vrijwilligers geen
voetbal. Onmisbare krachten ter
realisering van het mooiste spel ter
wereld, waarbij voor- en nagenieten of samen treuren bij het ware
leven horen. Sport voor en van gezinnen en families. Een voetbalkantine is een dorpshuis in het
kwadraat. Voetbal is als teamsport
hedendaagse religie rond de gepassioneerde aanbidding van een
leren voetbal. Geeft veel binding
tussen mensen, zeker in een tijdsgewricht waarin het individu te
vaak op een (eenzame) troon zit.
G Olympia18 kent straks (overbevolkte?) zeven mannenteams op de
zondagen. Toch twee teams minder. Een nieuwe tendens? Onze
club behoudt wel 2 vrouwenteams
op zondag, waarbij team1 echt
kiest voor prestatief voetbal. Ook
het aantal G-teams op de zaterdag
blijft gehandhaafd op twee. Vraag
is wel: “Hebben de eindeloze oproepen, soms bijna de vorm aannemend van intense smeekbedes
van Joop Huijbers eindelijk succes?
Nieuwe superenthousiaste begeleiders?” Het 25-jarig jubileum van
deze prachttak van Olympia in het

van onze nieuwe en toch ook weer
oude en vertrouwde wedstrijdsecretaris voor de senioren als opvolger van één van de kleinzonen
van erelid Gerrit Thielen (sinds
begin februari van dit jaar een stevige negentiger): Mark Jansen. Comeback girl par excellence.
Limburgse, die al jaren geleden
schimmig verstrikt is geraakt in
het Brabantse Boxmeer. Met uitstekende contacten bij de KNVBafdeling Zuid II, nu gevestigd te
Eindhoven. Dan kan ze ook nog
even lekker Limburgs lullen via de
telefoon. Bedankt Mark en succes
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najaar nadert trouwens met rap
rasse schreden. Op de vrijdagavonden dreigt het overbevolkt te
raken.
Een bijna gloednieuwe tendens?
Niet meer ballen op de soms vroege
zondagochtenden, maar voortaan
op de vrijdagavond. Eens per
maand of zo. Lekker 7 tegen 7 in
toernooivorm en dan bijlullen en
doorzakken in kantine Olympus.
Twee en wellicht zelfs drie mannenteams van 35-plus. En een
team 30-plus vrouwen. Maakt
samen toch weer 14 tot 15 seniorenteams. Gelijk aan of zelfs 1
team meer dan vorig seizoen. Het
kan verkeren.
G Wat zal ons het seizoen 20192020 brengen? Gaan diverse hoogste jeugdteams op zoek naar de zo
gewenste promotie waardoor onze
jeugdafdeling ook in prestatief opzicht aantrekkelijk is en blijft? En
zo ook wervend is op talentvolle
jeugd in de ons omliggende dorpen.
En dat daarnaast het gat met
vooral Olympia 1 kleiner gaat worden. Gaat ook Olympia 2 vol voor
promotie? Is hard nodig om aansluiting te blijven houden met
Olympia 1, zeker op de wat langere
termijn. Doodzonde natuurlijk dat
Dream Team 3 naar de Filistijnen

is gegaan. Had van groot belang
kunnen zijn voor de opvang van
jeugdige talenten, die zo hadden
kunnen rijpen bij ervaren voetballers, voormalige spelers van Olympia 1. En wat gaat Olympia 1 doen
in een klasse hoger? Nu Tweede
Klasse. Zal de gretigheid, de honger en de fitheid nog groter zijn
dan in de Derde Klasse? Kan het
team mee? Wordt het een strijd in
het rechterrijtje om zich te handhaven of lonkt het linkerrijtje met
wellicht zelfs uitzicht op een periodetitel? Laat ons in ieder geval
massaal, zeker thuis, maar ook
uit, al dan niet per bus, vol achter
de ambitieuze brigade van Wil Beijer en zijn staf gaan staan en zorgen dat Oost- en Midden-Brabant
kunnen gaan genieten van goed en
enthousiast aanvalsspel van onze
Blauw-Witte jongens. Maar bovenal en dat geldt uiteraard voor
onze gehele vereniging: beleef
vooral volop vreugde aan het voetbalspel, zowel in het veld als er
langs tot in kantine Olympus.
Samen zijn wij tenslotte Olympia’18! Of niet soms?
Ontvang weer een hartelijke voetbalgroet van
Frans van Olympia

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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G(eweldig)-voetbal
G(eweldig)-voetbal - augustus 2019
Het seizoen 2019-2020 is gestart.
Met onze trainers Bart Gieben en
Peter Raafs zullen we vanaf dinsdag 3 september weer aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen
beginnen.
Onze leiders zijn er ook weer klaar
voor. Maar in de afgelopen maanden zijn we ook nog actief geweest,
door onze aanwezigheid op een
aantal toernooien.

bestaat dit jaar 100 jaar als vereniging, en voor de G-voetballers was
er een leuk 100-jaar jubileum toernooi op zaterdag 22 juni. Dat werd
erg gezellig gevierd, met een leuk
toernooi en een feestelijk tintje
aansluitend aan dit toernooi bij
onze G-voetbalvrienden in Uden.
Onze jongens hebben ontzettend
genoten van deze dag.

G-VOETBAL
TOERNOOIEN
VIANEN
Op zaterdag 1 juni
hebben we ons daar
met twee teams goed
gepresenteerd. Zowel
G1 al G2 hebben leuke
resultaten gehaald en
behaalden daar beide
een mooie plek. Zoals in de afgelopen jaren is dit een goed georganiseerd toernooi, met een stralend
zonnetje en leuke wedstrijden. Aan
het eind van de dag met volle tevredenheid terug naar Boxmeer na
een goed georganiseerd toernooi.
Goed gedaan!

BARENDRECHT 2019
Dit jaar werd het CBV Toernooi in
Barendrecht voor de 27e keer gehouden. Ook dit jaar waren we
weer met een hele groep vanuit
Olympia’18 aanwezig. Spelers, begeleiders en supporters van deze
fantastische dag.
Op woensdag 31 juli 2019 zijn we
met een grote touringcar vanuit
Boxmeer naar Barendrecht ver-

UDEN
De voetbalvereniging UDI’19/CSU
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trokken met onze vaste chauffeur
Marijn van Os van Chauffeur Service Boxmeer. Een topdag en dan
gecoacht worden door de (nieuwe)
trainers uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Op de foto
met deze trainers, en leuke gesprekjes met hen. Onze G-voetbal-

G-VOETBAL COMPETITIE
2019-2020
Olympia’18 G1 - najaar competitie
2019.
Onze Olympia’18 G1-spelers beginnen op zaterdag 14 september aan
de competitie. Door het behaalde
kampioenschap in de
2e klasse in het voorjaar zijn ze door de
promotie weer terug
in de 1e klasse.
Dit gaat dan ook zeker
niet makkelijk worden, want dat zijn toch
erg sterke tegenstanders, maar het zal ook
zeker nog een aantal
leuke wedstrijden opleveren.

spelers werden ondergebracht bij
diverse teams. Ajax, PSV en Fortuna Sittard hadden een aantal
van onze spelers in de gelederen.
Mooie wedstrijden in een mooie
outfit. Natuurlijk konden onze spelers het niet laten om ook op de foto
te gaan met sommige van deze bekende personen. Theo Litjens zocht
Anouk Hoogendijk op voor een gezamenlijk kiekje. Ondanks het
mindere weer was het toch weer
een geweldig mooie dag voor onze
spelers en begeleiders.

Olympia’18 G2 - najaar competitie
2019.
Onze Olympia’18 G2-spelers staan
ook dit seizoen weer voor een belangrijke opgave: “Kunnen we de
goede prestaties van de afgelopen
twee seizoenen herhalen?”. Dat
zullen ze ook vanaf 14 september
proberen, want ook dit team start
op die dag met de eerste wedstrijd
in de 3e klasse. Zeker weten, dat
het weer goed en gezellig wordt.
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CBV Toernooi in Barendrecht in beeld
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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.

DUS…
Heb jij 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 zijn nog steeds op zoek naar
een aantal leuke en gemotiveerde
voetbal-enthousiaste leiders, die
samen met de huidige (te 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.
Want in 2020 zal het G-voetbal bij
Olympia’18 haar 25-jarig jubileum
willen vieren, en verder bouwen
aan de toekomst met G-voetbal.

DRINGENDE OPROEP
voor extra leiders!
We hebben twee nieuwe leiders gevonden! Peter Arts en André Broeren zullen ons in het nieuwe
seizoen komen versterken.
Maar we weten dat het leidersprobleem daarmee nog niet is opgelost. We hebben wat extra leiders
nodig, die altijd kunnen inspringen
in geval van nood. Want helaas
heeft onze leider Pascal van de
Langenberg vanwege zijn werk en
daarbij behorende opleiding moeten besluiten om na jarenlang actief te zijn geweest bij het
G-voetbal om te stoppen. Erg jammer, maar erg begrijpelijk.
Elke zaterdag veel enthousiaste
toeschouwers aan de zijlijn, maar
het leidersprobleem blijft bestaan.
Wat extra handjes om ons te helpen is dus nog steeds een dringende vraag.

Wil jij ons 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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Champions-League Sponsors
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Namen en adressen
www.olympia18.nl
ALGEMEEN:
Tel.nrs:
Cor.adres:
E-mail:

Clubhuis Olympus 0485-573025 en Bestuurskamer 0485-571981
Postbus 66, 5830 AB Boxmeer
info@olympia18.nl

ALGEMEEN BESTUUR:
Voorzitter:
Fons Go(rts, 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
Sjaphanto Guntlisbergen,

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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