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Woord van de voorzitter

’s Middags was er weer de jaarlijkse receptie met daarbij de huldiging van jubilarissen, bekendmaking van man/vrouw of team
van het jaar en het mogen benoemen van ereleden.
Er werden diverse jubilarissen gehuldigd, sommigen hadden al een
“dienstverband” van 25 jaar en een
enkeling met zelfs 40 jaar. In dat
laatste geval zou je, indien je in
loondienst had gezeten, inmiddels
al lang en breed met pensioen zijn
gegaan. Gelukkig zijn ze lid van
onze club en we hopen dat ze nog
lang lid blijven.
Ook gaf het team van het jaar een
verrassende uitkomst, dus niet een
voetbalelftal, -zoals sommigen
eerst dachten, maar het 3-manschap dat het jeugdtoernooi nieuw
leven in heeft geblazen; op naar de
volgende editie. En tenslotte 2 ereleden, Gerrie en Goof; een van de 2
had pas vlak voor het uitspreken
van de namen in de gaten dat het
over hemzelf ging, toch een hele
verrassing. Maar daarom niet minder gegund en ook zeker verdiend.
Na de receptie heb ik nog uitgebreid met enkele aanwezigen,
waaronder een jubilaris, gesproken
over hele andere onderwerpen dan
voetbal. Zo hadden we het oa over

Op 5 januari hadden we de traditionele oliebollenomloop. Alweer de
39ste editie, en dit keer werden er
ook opnames gemaakt door omroep
Brabant, vele korte opnames zijn
tot een leuke impressie gesmeed
om een indruk te geven van de
hardloopactiviteiten van onze jongste jeugd, de bambino’s, de 5 km-lopers tot en met de echte toppers die
voor de 10 kilometer hun hand niet
omdraaien. De uitzending van deze
opname was maandag 6 januari al,
de volgende dag, met als motto
“zinderend zuiden”, meer spektakel in dezelfde uitzending ook van
evenementen in andere dorpen.
Met deze uitzending staan we toch
weer leuk op de kaart met ons
cluppie Olympia ’18.
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fotograferen in de natuur en het
beste tijdstip om de zon te fotograferen (beste kans op een mooie foto
is bij zonsopkomst).

beter geen antwoord te geven.
Het was een bijzonder treffen met
veel rookbommen en veel supporters, waaronder ook een hele
schare junioren. Ik heb ontzettend
genoten van de sfeer en van de vele
supporters. Ondanks een 1- 0 ruststand had ik er wel vertrouwen in
dat ons urste iets recht zou gaan
zetten na de rust. Dat hebben we
gezien, binnen een kwartier, was
de achterstand omgebogen in een 1
– 3 voorsprong. Prachtig aanvalsspel en veel vertrouwen bij de spelers, wat ik in de eerste helft wel
miste. Een verdiende overwinning,
het dak ging er nog net niet af in
de kantine, maar dat had zomaar
kunnen gebeuren.
Daarna de terugreis met de trein
naar Boxmeer en o wat een verrassing, toevallig zat daar de joekskapel in de trein, wat de sfeer
alleen maar verhoogde (ja, dat
hadden we natuurlijk van te voren
allemaal al goed afgesproken).
Succes voor alle andere teams die
de komende weken ook gaan starten, maar vooral veel voetbal-plezier.

De eerste wedstrijd van 1 in het
nieuwe jaar was een bijzondere
wedstrijd, uit naar Volharding.
Daar waar Sjaphanto ooit had aangegeven ,met een supportersschare
met de trein heen te zullen gaan,
ben ik per auto afgereisd naar
Vierlingsbeek.
Het bestuur van Volharding had
ons uitgenodigd om, vooraf aan de
wedstrijd, gezamenlijk te lunchen.
Een mooi gebaar en bijzonder
waardevol om zo de banden met de
club weer aan te halen. Tenslotte
hadden we al jaren niet meer tegen
elkaar gespeeld, in 1974 was de
laatste ontmoeting in de competitie, heb ik me laten vertellen. Ook
waren aanwezig sponsoren van
onze zusterverenging, waarbij ook
bekende Boxmeerse gezichten.
De trainer van Volharding gaf inzicht in het team van Volharding,
hoe ze de tegenstander te lijf zouden gaan, hoe om te gaan met de
vele blessures en hoe hij precies
Olympia zou bestrijden. Op dat
laatste onderwerp leek het hem

Fons Görts, voorzitter
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In memoriam Gerard Arts

Bij het begin van het nieuwe jaar
kregen wij het bericht dat Olympiaan Gerard Arts was overleden.
In het bijzijn van zijn familie was
dat op Oudjaarsdag 31 december
2019 gebeurd. Gerard werd geboren op 18 juni 1936 en was dus
ruim 83 jaar. Zijn actieve voetbal
activiteit is in de beginjaren ’60
van korte duur geweest. Gerard
speelde toen in Olympia 4 waar
hij tijdens een wedstrijd, vroeg in
het seizoen, tijdens een duel een
dubbele beenbreuk op liep.
Daarna is hij niet meer actief
gaan spelen. Later, omstreeks
1976, is hij weer bij Olympia’18
als lidnr. BWCJ84H aangemeld.
Maar nu werd hij de secretaris
van Olympia’18 met als voorzitter
wijlen Simon Beek en penningmeester Harrie van de Pas. Dat
heeft Gerard van 1976 t/m 1987
dus 11 jaar gedaan. In 2017 is Gerard Arts gehuldigd voor zijn 40jarig lidmaatschap (dat waren er
nu inmiddels 42). Tot aan zijn
ziekte bezocht hij regelmatig de
wedstrijden van Olympia’18. Dat
hij nooit vooraan stond, werd nog
gememoreerd, maar wel dat hij
voor iedereen klaarstond was bekend.

Als vrijwilliger o.a. Tafeltje dek je,
Toezichthouder bij Madeleine enz.
waren er het bewijs van. Zoals
door een vertegenwoordiger van
Olympia’18 in de afscheidsdienst
verwoord “Je was ook een Olympiaan”. Wij van Olympia’18 zijn
Gerard ook dankbaar, voor wat hij
voor onze club heeft betekend.
Wij wensen echtgenote Nelly en
verdere Familie veel sterkte bij
dit verlies van Gerard Arts, voor
ons een Olympiaan.

Een deel van het bestuur 1968
achterste rij:
v.l.n.r G. Sanders, W. Arts, T. Arts
voorste rij:
H.v.d.Pas, S. Beek en Gerard Arts
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Er is een Olympiaan heengegaan

Er is een Olympiaan heengegaan.
Een fanatieke voetballer.
Gerard Arts is zijn naam. Een
hartstochtelijke middenvelder.
Speler van een recreatieteam totdat hij in Olympia 4 een dubbele
beenbreuk opliep. Dat betekende
uiteindelijk het einde van zijn
voetbalcarrière bij zijn geliefde
voetbalclub. Doch zoals wijlen
Johan Cruijff reeds zei: “Ieder nadeel heb zijn voordeel. “ Met zijn
been omhoog ontmoette hij het mirakels mooie meisje Nelly Nielen
uit de Heerlijkheid Beugen. Het
wonder der liefde voltrok zich met
grote gevolgen. 1 plus 1 werd 3,
later 4 en zelfs 5. Weer later werden Gerard en Nelly grootvader en
grootmoeder van 5 kleinkinderen.
Wat een rijkdom. Wat een geluk.
Wat een goed leven.

Afscheidsdienst Gerard Arts d.d.
maandag 6 januari 2020
Er is een Olympiaan heengegaan.
Op de allerlaatste dag van vorig
jaar. In de leeftijd van 83 jaar.
Een Olympiaan, geboren en getogen in Boxmeer, met grote verdiensten voor Olympia’18 als voetballer, bestuurder en supporter.
Meer dan 40 jaar lid.
Gerard Arts is zijn naam.

Er is een Olympiaan heengegaan.
Een heel fanatieke bestuurder.
Gerard Arts is zijn naam. Vele jarenlang bestuurslid van Olympia’18 in de jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw. Lid van
het dagelijks bestuur als gedreven
secretaris. Met als voorzitters
Simon Beek en Henk Slort. En als
penningmeester Harry van de Pas.

Boven de aankondiging van zijn
overlijden staat een veelzeggende
tekst van Augustinus, de bekende
kerkvader, theoloog en filosoof: “De
dood moet geen kwaad geacht worden, als hij het einde is van een
goed leven.”
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Bij zijn werkgever, eerst Hendrix
Voeders / later Nutreco, zorgde hij
als ICT medewerker stiekem voor
het drukken van clubblad De
Olympiaan en het programmaboekje bij de wedstrijden van
Olympia 1 in de eerste klasse.
Naast bestuurder was hij een groot
vogelliefhebber, hield van tuinieren en mocht graag de biljartkeu
hanteren.
Jacques Otten typeert hem als
volgt: “In wezen een rustige man.
Hield zeker wel van ouwehoeren.
Heel vaak, zeker ook op zijn werk
tijdens pauzes, bezig met voetbal
en vooral Olympia’18. Fanatiek.
Soms hard in zijn oordeel, want
Gerard had een grote hekel aan
wat in zijn ogen onrecht was.“
Er is een Olympiaan heengegaan.
Een bloedfanatieke supporter.
Gerard Arts is zijn naam. Jarenlang present op D’n Bult, maar
wellicht nog langer op de F-side
van Olympia’18 bij de staantribune. Dan was hij groots in zijn
element. Hartstochtelijk zijn club
aanmoedigend. Genadeloos soms
naar een tegenstander en de
scheidsrechter heeft hij menigmaal
vervloekt en allerminst zachtzinnig naar de hel verwezen. Bloedfa-

natiek. Maar altijd wel een strofe
in gedachten uit het clublied van
Olympia’18 van Jos Rasker:
“De keeper stompt het ronde ding /
De Backs, die knallen terug / De
kanthalfs houden goed hun wing /
de spil is razendvlug / ’t Is de midvoor die ’t spel verdeelt / Naar binnenspelers en naar vleugels / Als zo
’t elftal samenspeelt / Dan springt
het ‘bokje’ uit zijn teugels. “Zeker
Gerard. Soms moest hij bij thuiskomst zelfs nog huilen om een nederlaag van Olympia.
Naast zijn gezin en werk was
Olympia’18 een belangrijk deel van
zijn leven. Merkwaardigerwijs is
hij nooit erelid geworden, ondanks
zijn uitstekende verdiensten.
Tenslotte nog een citaat. Van wie
anders dan Augustinus:
“Treed niet uit jezelf, maar keer in
jezelf, want in het binnenste van
de mens bevindt zich de waarheid.”
Er is een Olympiaan heengegaan.
Een prachtig mens.
Een ware Olympiaan.
Gerard Arts is zijn naam.
Boxmeer, 6 januari 2020
Frans Fleuren
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Olympia’18: koploper en herfstkampioen

Debutant Olympia’18 sloot de eerste helft van de competitie thuis af
tegen Heeswijk. Na afloop werd
uitbundig de 6-2 zege gevierd,
vooral omdat koploper Berghem
Sport een forse dreun opliep in
Vught: 5-0 verlies tegen een ontketend Real Lunet. Door deze zege
is Olympia’18 nu fiere koploper in
de Tweede Klasse H met reeds 27
punten uit 12 wedstrijden en een
mooi doelsaldo van 31-15. Slechts
1 nederlaag: bij de start van de
competitie in Udenhout tegen
SVSSS werd veloren met uitgerekend 6-2. Tevens werd de ploeg van
hoofdtrainer Wil Beijer herfstkampioen. Spits Douwe Zwaan scoorde
reeds 14 maal.
Toch was Beijer over 50% van de
wedstrijd van zijn team niet tevreden: “Ik was zelfs chagrijnig, boos
en teleurgesteld. Na een prima
voorsprong van 2-0 vergaten wij te
blijven voetballen en ontstond onrust. Gevolg 2-2. Pas na de bevrijdende 3-2 liet het team zien
uitstekend te kunnen voetballen
met lef en zelfvertrouwen. Mooi
dat Olympia’18 bovenaan staat,
doch we hebben nog geen enkele
prijs.” Voor Olympia’18 waren trefzeker: Douwe Zwaan, driemaal,

Bjenze Graat (penalty), Sam Luppes en Tijmen Philips.
Vincent van Sambeek, succesvol
trainer van Olympia 2, heeft tot
vreugde van het bestuur zijn contract met een jaar verlengd.
Dinsdag jl. bekerde Olympia’18
thuis tegen derde klasser Boekel
Sport. Het werd 3-2 voor Boekel
Sport. Belangrijkste oorzaak voor
deze nederlaag:vier ervaren basisspelers van Olympia’18, waaronder Jochem en Douwe Zwaan,
ontbraken. Boxmeerse doelpunten
van Tijmen Philips en Bjenze
Graat. Nu een dikverdiende winterstop van 2,5 week. Zondag 5 januari 2020 hervat Olympia’18 de
training.
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Uit de oude doos
In dit nummer willen we nog eens
een keer stil staan bij het ontstaan
van onze 101-jarige club, Olympia’18 en haar accommodatie
t/m1978
Reeds voor de eerste wereldoorlog
was Boxmeer een voetbalclub rijk,
namelijk D.A.W.(De Aanhouder
Wint). Zij speelde op een drassige
wei, die gelegen was tussen de van
Coothstraat en de Marktstraat.
Daar speelden zij uitsluitend
vriendschappelijke wedstrijden.
Toen echter in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak, was het niet
meer mogelijk D.A.W. in stand te
houden en was er binnen enkele
maanden voor D.A.W. geen bestaansrecht meer.
Tegen het einde van die eerste wereldoorlog werd weer gedacht aan
het oprichten van een nieuwe voetbalclub. In April 1918 ontstond de
voetbalvereniging B.V.V. , een zoge-

naamde werkmansclub.
Enige weken later volgt er de
tweede voetbalclub, welke de naam
“Olympia” koos. Dit was toen de zogenaamde middenstandsclub. Hun
Clubkleuren werden blauw wit. De
kleur van B.V.V.werd groen. De
Boxmeerse jeugd van die tijd kon
kiezen uit twee voetbalclubs, maar
uiteraard gaf dit aanleiding tot
tweespalt. Als voorbeeld kan dienen dat op een gegeven moment de
doelpalen van Olympia bleken te
zijn weggehaald. Toen B.V.V. ophield te bestaan, kon iedereen
samen in één vereniging gaan
voetballen. Enige tijd na de oprichting van Olympia, had men de beschikking over een veld. Een wei
aan de Klinkerweg (Veerstraat) tegenover Café Halfweg werd hun
eerste terrein. Dit terrein, dat dicht
aan de Maas lag, kon echter ‘s winters niet gebruikt worden, omdat

1934
Hr.Kuntselaer
met zijn schapen.
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1936
De tribunebouwers
Ted Christiaans, Gerrit Sanders, Harrie
Siebers onder leiding
van Harrie Valenga
het dan voortdurend onder water
stond. Men deed dus alle moeite
om uit te zien naar een ander
speelveld. Dat werd na ongeveer
één jaar gevonden aan de Graafseweg. Dit veld moest echter eerst
van zijn aardappelen ontdaan worden, waar na het eggen en inzaaien, het de naam voetbalveld
konden geven. U kunt zich wel
voorstellen, dat ook dit terrein het
niet lang volhield. Men maakten
toen plannen om het een en ander
grondig te verbeteren. Om echter
te kunnen blijven voetballen,
moest men tijdelijk naar een ander
veld uitwijken. Dit werd een stuk
bouwland gelegen aan de Sambeekseweg. We schrijven dan inmiddels het jaar 1931. Na amper
een jaar kon men weer terug naar
de Graafseweg, waar men voor die
tijd grootse plannen trachtte te

realiseren. En dan die bestaande
accommodatie uit te breiden met
een houten tribune. Daar men toen
volop in de crisisjaren zat, was dit
niet zo in één, twee , drie geregeld.
Geld was noodzakelijk, maar dat
was er niet. Desondanks slaagden
sympatisanten en oud-bestuursleden erin, het benodigde geld bijeen te brengen en kon door de
jeugdwerklozen van die tijd, de
toen (in 1936 t/m 1987) bestaande
houten tribune worden gebouwd.
Men had echter toen nog niet zoveel kaas van dit soort bouwsel gegeten, zodat er bijvoorbeeld nogal
wat veel beton voor de funderingen
gebruikt werd. (P.S: die zit nu 2019
nog steeds onder de huidige tribune). Die houten tribune was wel
een stukje vakmanschap van 4
personen, namelijk Ted Christiaans, Gerrit Sanders, Harrie Sie9

bers onder leiding van Harrie Valenga. De stalen afrastering rond
het hele veld stamde uit 1932.
Hiervoor werden toen oude verwarmingsbuizen gebruikt, die men
met vernuft tot een degelijke omheining omtoverde. Het was werkelijk voor die jaren een prachtig
veld, met de grootste afmetingen
van alle velden toen in Brabant en
Limburg namelijk 121x83 meter.
Dit enige veld(nu nog steeds
Hoofdveld), werd tot in de oorlog
onderhouden door de heer Cis
Clabbers. Hij was de vader Ben
Clabbers (secr-pennigmeester in
jaren veertig). Deze kroop dagen
over het veld om alle onkruid en
oneffenheden weg te halen en alle
onregelmatigheden weer glad te
maken. Die had werkelijk een
ware clubliefde.
De Nederlandse Katholieke Voet-

balbond had lucht gekregen van
deze schitterende accommodatie
en besloot voor proef een interlandwedstrijd tussen het Nederlands
elftal van de Kath.bond en het elftal van de Kath.bond van Oostenrijk en Hongarije aan Boxmeer te
gun-nen. Ruim 4.000 toeschouwers
woonden deze wedstrijd bij. Voor
echter deze nieuwe tribune met
kleedkamers en stromend water in
gebruik genomen werd, had men
de kleedgelegenheid tegenover het
veld bij Jan Niessen. Die had daar
een golfplatenkeet staan waar de
Olympia-spelers zich konden omkleden. De gasten van Olympia
moesten zich omkleden in de Café,
waar later v.d.Westerlaken kwam.
Ook in de rust werd daar de thee
gedronken en heeft die misschien
ook wel wat langer geduurd dan 15
minuten. Wassen deed men bij de

1938
De houten tribune.
10

pomp bij de Café die aangesloten
was op een waterleiding. Toen dus
eenmaal de nieuwe tribune klaar
was, ging er bij de voetbalclub
Olympia een wereld open. Een van
de eerste terreinknechten was
Tinus Ankersmit, die gekleed was
in een uniform van de KNIL, waar
alleen nog mooie koperen knopen
aanzaten en die uitge-rust werd
met een pet met daarop de letters
RKSV Olympia. Hij be-kommerde
zich over alle spullen van Olympia.
Hij deed dit met hulp van zgn. ballenbewaarders, die ervoor moesten
zorgen dat de ballen speelgereed
waren, door ze uiteraard van de
nodige lucht te voor-zien. Daarna
ze goed dicht te snoeren met veters. Dat laatste was echter geen
peuleschilletje en menig keer
bleek, dat er geen bal bij was waarmee gespeeld kon worden. De ballen bleken namelijk te zijn
leeggelopen, omdat men ze niet
goed genoeg had dichtgesnoerd.
Ook had de terreinknecht de hulp
van de spelers zelf nodig, die voor
iedere wedstrijd de lijnen met gele
zand, dat met de hand werd gestrooid, aangaven.
Ook de heilige grond van “De Bult”
stamt uit die jaren. Die ontstond

door opgehoopt zand en plaggen
gras, dat door de jeugdwerklozen
en anderen met de kruiwagen uit
het Vossenstraatje (uit het Brestbos) naar het sportpark gebracht
werd. Deze “Bult’ ligt al vanaf de
jaren dertig links en rechts van de
tribune (zie foto). De accommodatie “Olympus” staat nu sinds 1998
op de Bult rechts van de tribune.
Kort samengevat speelt Olympia’18 (met een onderbreking van
één jaar in 1931 aan de Sambeekseweg), al bijna ruim 90 jaar aan
de Graafseweg. In 1938 had men
een (houten) tribune met daaronder 2 kleedlokalen met wasgelegenheid en één speelveld. In 1964
kwam er een kantine en 8 kleedlokalen, die in de jaren zeventig met
2 kleedlokalen werd uitgebreid. In
2000 werd de huidige accommodatie “Olympus” in gebruik genomen
en doet vanaf die tijd de oude accommodatie dienst als nodige
werk- en opbergplaats voor het
vrijwilligerswerk. Nu 2019 beschikt Olympia’18 over een prachtige accommodatie met 5 speelvelden en een trainingsgelegenheid.
Oktober 2019, Nol Philips.
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Van de accommodatie

Naast de vele werkzaamheden die
door de werkende vrijwilligers van
Olympia’18, dagelijks op het sportpark worden verricht, is nu “den
Bult” ook aan een opknapbeurt gekomen. Den Bult, die van 1932 tot
in de eind jaren ’90, voor vele toe-

struiken te hebben bijgeknipt,
heeft men besloten om alles eruit
te doen en is “Den Bult” opnieuw
met gras ingezaaid. (zie bijgaande
foto). Helaas en mede doordat op
de andere Bult, de huidige accommodatie Olympus (o.a. de kantine)

schouwers de staanplaats was,
waar zij de wedstrijden van Olympia’18 enz. volgden.
Tot 1998 hadden we er 2 van die
bulten. Bij de aanleg van ons
hoofdveld (in 1932) zijn die ontstaan door uitgravingen van dat
zand wat overbleef. Ook het groen
(die boompjes enz.), zorgden vaak
dat men daar mooi uit wind stond.
Maar nu, na eerst het hout en de

staat, is deze ook niet meer zo druk
bezet.
Maar het past wel bij het mooie
sportpark van Olympia’18 wat bestaat uit 5 speelvelden, waarvan 3
een verlichting, een groot verlicht
trainingsveld, 14 kleedlokalen, een
kantine, 3 ontvangstkamers ( incl.
de bestuurskamer) en een grote
werkplaats c.q. de opbergruimtes
(in oude accommodatie).
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Algemene ledenvergadering
Concept notulen
Deze ledenvergadering is ook toegankelijk voor ouders van jeugdleden
Datum: Maandag 25 november
2019
Aanvang: 20.00 uur
Plaats:
Clubhuis Olympus

dat graag op te willen pakken en
heeft nu al enkele weken de leiding
over de kantine en aansturing van
het team. Als vereniging zijn we
daar erg blij mee.
- Rookbeleid: We zijn afgelopen
jaar gestart met het instellen van
een beperkt aantal zones op sportpark. Het blijkt dat er regelmatig
mensen zijn die geen gebruik
maken van deze zone, als zij willen
roken. Sommige leden spreken
deze personen daar op aan, regelmatig komt het voor dat de persoon
zich daar niets van aan trekt.
Wij overwegen als bestuur om per
ingang van volgende seizoen een
algeheel rookverbod in te stellen op
het hele sportpark indien dit niet
verbetert.
- Overleg gemeente betr. renovatie:
Vanaf juni zijn er diverse gesprekken geweest met de gemeente.
Olympia en de gemeente verschillen van inzicht over de situatie
t.a.v. de staat van clubhuis/kleedkamers. Wij zullen ons als club
moeten oriënteren welke vervolgstappen we gaan nemen en of we
eventueel besluiten juridische hulp
in te schakelen.
- Subsidie ter vervanging van
BTW-vrijstelling voor sportinvesteringen (Chris van Beek)

Afmeldingen:
Henk Philips, Brenda Trommelen,
Paul Jansen, Frans van der Zande,
Marcel Philips, Huub Derksen.
1. Opening
Voorzitter heet iedereen van harte
welkom.
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
d.d. 3 juni 2019
Notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen stukken en
mededelingen
- Invulling kantine: Angerie Miggiels is bereid gevonden om het beheer van de kantine over te nemen.
We waren op de goede weg toen
Sjaphanto vorig seizoen instapte.
Na zijn plotseling overlijden was
het zaak om snel een oplossing te
vinden. Angerie heeft aangegeven
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Dit is een ingekomen stuk vanuit
de KNVB. Chris van Beek heeft
het bestuur hierop geattendeerd.
Bestuur bekijkt welke mogelijkheden er voor ons zijn op dit vlak.
Met dank aan Chris voor zijn opmerkzaamheid.

ligersvergoedingen in combinatie
met materiaalkosten. Commissie
vraagt de penningmeester om het
proces van bestellen, afleveren, factureren, goedkeuren en betalen te
onderzoeken en met een verbetervoorstel te komen.
• Kantine: Complimenten aan het
bestuur voor de aanpak van de
kantine. De bedrijfsvoering heeft
geresulteerd in een zeer gewenste
verbetering van de bruto marge.
Commissie vraagt het bestuur
zorgvuldigheid in de administratie
van de “kosten kantine”.
• Exploitatie accommodatie: Onze
accommodatie wordt ook door externe partijen structureel gebruikt.
Dit is inmiddels een substantieel
deel van de inkomsten. Advies aan
het bestuur om een gedegen contractbeheer te voeren gericht op
continuïteit en/of groei en te zorgen
dat de vereniging niet onverwacht
inkomsten misloopt.
• Energie en abonnementen:
De energiekosten blijven in de
buurt van het vastgestelde budget.
De energiecommissie heeft inmiddels nieuwe contracten afgesloten.
Verwachting dat volgend seizoen
een daling zichtbaar wordt.
Oproep aan leden: Blijf zuinig met
het energieverbruik en behandel
de accommodatie als je eigen huis.

5. Financieel/jaarstukken
2018-2019
Penningmeester Luuk Vloet geeft
toelichting bij de financiële stukken over het seizoen 2018-2019.
Het verenigingsjaar is positief afgesloten en dit seizoen is er reeds
positieve ontwikkeling zichtbaar in
de kantineomzet en kosten.
6. Verslag kascontrolecommissie en
decharge verlening
Carlo van Straaten brengt verslag
uit namens de kascontrolecommissie, die verder bestaat uit Bastiaan
Görts en Koen Cornelissen.
Allereerst is de kascommissie van
mening dat de stukken die zij hebben gecontroleerd een getrouw
beeld geven van het handelen van
het bestuur en de toestand van de
vereniging. De belangrijkste bevindingen zijn:
•Financiële administratie: Deze
wordt naar eer en geweten gevoerd. Aandachtspunt is de vrijwil14

Daarnaast adviseert de kascontrolecommissie om de wirwar aan
abonnementen te onderzoeken en
te stroomlijnen
• Financieel beleid: Het gevoerde
beleid van de voorbije jaren resulteert dat er op balansdatum nagenoeg geen langlopende schulden
meer zijn. De vereniging staat er
goed voor. Het gevoerde sponsorbeleid en de steun van de Vrienden
van Olympia zijn belangrijk geweest. Onderhoud en renovatie
van de accommodatie in combinatie met de privatiseringsbijdrage is
een uitdaging. Het bestuur is hierover in gesprek met de gemeente.

8. Benoeming bestuursleden
a. Aftredend en herkiesbaar
Wim Smits als bestuurslid Sponsoring & PR
Leden stemmen in met:
b. Aftreden en herkiesbaar Arie Peters als bestuurslid Technische
Zaken
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. De herbenoeming
van Wim en Arie wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
9. Aandragen Ereleden
Voorzitter kaart aan dat de leden
ereleden kunnen voordragen voor
1 december 2019 via een emailbericht aan de secretaris. Bestuur zal
de kandidaten overwegen en eventuele ereleden verrassen en benoemen tijdens de nieuwjaarsreceptie
op 5 januari 2020.

De kascontrolecommissie stelt voor
aan de ALV decharge te verlenen
aan de penningmeester en het bestuur.
Decharge wordt verleend door ALV.
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor hun kritische
blik en adviezen.

10. Rondvraag en Sluiting
- Frans van der Zande:
Wij zoeken nog vrijwilligers voor de
Oliebollen Omloop en een organisatielid die de taak van John Nijkamp over kan nemen.
John zorgde voor de verwerking
van de inschrijvingen en de uitslagen in een speciaal computersys-

7. Verkiezing kascontrolecommissie
Bastiaan Görts neemt afscheid van
de kascontrolecommissie. Bestuur
bedankt hem voor zijn inzet. Jan
van Hout neemt zijn plaats in voor
de volgende controle.
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teem en alles wat hiermee te
maken heeft. Affiniteit met computerprogramma’s is een voordeel.
Wil je graag helpen, meld je bij
Frans van der Zande of een van de
bestuursleden.
- Geert Peters: Scheidsrechters
Geert wil graag met de vergadering overleggen hoe we wedstrijden
in de toekomst zeker kunnen stellen door te zorgen dat er voldoende
scheidsrechters zijn. Het huidige
scheidsrechterskorps begin behoorlijk op leeftijd te raken en het is eg
moeilijk om kandidaten te vinden
die wedstrijden willen gaan fluiten.
Hiervoor zal op zeer korte termijn
een oplossing gevonden moeten
worden. Tot nu toe ervaren de
scheidsrechters geen gehoor van
het bestuur. Voor de jeugd lukt de
invulling nog redelijk. Bij senioren
wordt het steeds moeilijker.
Bestuur nodigt Geert en Coen van
Straaten uit bij een van de volgende bestuursvergaderingen om
de problematiek te bespreken.
- Carlo van Straaten: De Grote
Club Actie brengt dit jaar circa
2800 euro op. Dit zal in januari
2020 worden bijgeschreven. Carlo
geeft aan te stoppen met de organisatie en vraagt wie het van hem
wil overnemen. Aanmelden kan bij

Carlo of het bestuur.
- Chris Peters:
Chris geeft aan dat het rookbeleid
op het sportpark duidelijker gecommuniceerd dient te worden. Er
komt een bericht op de site en er
zal een agendapunt op het leidersoverleg geplaatst worden.
Daarnaast geeft Chris aan dat de
kleedlokalen regelmatig erg vuil
worden achtergelaten na training
en wedstrijden. Controle door leiding is noodzakelijk. Tevens vult
Sjef van den Boom aan dat er 3
spiegels zijn meegenomen.
Chris geeft aan dat hij best als vrijwilliger een keer de kleedkamers
wil schoonmaken, maar dat hij dit
weigert wanneer de kleedkamers
worden achtergelaten als een varkensstal. Ook dit punt zal worden
geagendeerd op de leidersvergaderingen zowel bij senioren als jeugd.
- Angerie Miggiels:
Er zou meer gebruik gemaakt moeten worden van de betaalpas in de
kantine, zodat er minder contant
geld in de kantine aanwezig hoeft
te zijn. We zouden een voorbeeld
kunnen nemen aan de tennisvereniging. Bestuur zal in overleg met
kantine bekijken hoe het gebruik
van de betaalpas gestimuleerd kan
worden.
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ALV / Ledenoverzicht einde 2019

Tot slot hoopt Fred dat Hahebo betrokken blijft bij Olympia ook nu
het faillissement wordt uitgesproken. Sponsorcommissie zal Hahebo ook in mindere tijden
betrekken bij de club.

- Fred Rip:
Fred geeft aan dat de muziekinstallatie geen goede kwaliteit is.
Dit is bekend en wordt aan gewerkt. Daarnaast was er onduidelijkheid over de familiepas als
entreebewijs. Deze is niet meer
geldig. De leiding en spelers van
het eerste team zijn hier mee bekend en de familieleden zijn geïnformeerd.

De voorzitter sluit de vergadering.
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Ledenoverzicht per 1 januari
Overzicht van het ledenbestand per 1 januari over de laatste 4 jaar

2017

2018

leeftijd

geb.jaar

aantal

70+
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-5

'28 t/m '46
'47 t/m '51
'52 t/m '56
'57 t/m '61
'62 t/m '66
'67 t/m '71
'72 t/m '76
'77 t/m '81
'82 t/m '86
'86 t/m '91
'92 t/m '96
'97 t/m '01
'02 t/m '06
'07 t/m '11
'12 t/m '16

21
17
25
22
31
44
29
22
43
52
71
132
182
111
0

Totaal

802 Totaal

2019

geb.jaar aantal geb.jaar
'28 t/m '47
'48 t/m '52
'53 t/m '57
'58 t/m '62
'63 t/m '67
'68 t/m '72
'73 t/m '77
'78 t/m '82
'83 t/m '87
'87 t/m '92
'93 t/m '97
'98 t/m '02
'03 t/m '07
'08 t/m '12
'13 t/m '17

18
20
23
20
38
46
34
26
47
58
65
128
191
88
0

'28 t/m '48
'49 t/m '53
'54 t/m '58
'59 t/m '63
'64 t/m '68
'69 t/m '73
'74 t/m '78
'79 t/m '83
'84 t/m '88
'89 t/m '93
'94 t/m '98
'99 t/m '03
'04 t/m '08
'09 t/m '13
'14 t/m '18

802 Totaal

2020
aantal geb.jaar
22
21
22
18
39
41
34
32
42
59
80
125
185
90
0

'29 t/m '495
'50 t/m '54
'55 t/m '59
'60 t/m '64
'65 t/m '69
'70 t/m '74
'75 t/m '79
'80 t/m '84
'85 t/m '89
'90 t/m '94
'95 t/m '99
'00 t/m '04
'05 t/m '09
'10 t/m '14
'15 t/m '19

810 Totaal

2020-2017

2020-2019

aantal

aantal

aantal

26
19
19
22
38
46
32
36
36
54
79
125
158
87
0

5
2
-6
0
7
2
3
14
-7
2
8
-7
-24
-24
0

4
-2
-3
4
-1
5
-2
4
-6
-5
-1
0
-27
-3
0

777

-25

-33

Per 1 januari 2020 heeft Olympia'18 777 leden.
T.o.v. 2017 is het aantal met 25 gedaald; t.o.v. 2019 met 33.
De jeugd bestaat uit 27 jeugdteams (waarvan 2 teams alleen meisjes).
Bij de senioren spelen 14 teams (waarvan 2 vrouwenteams, 2 G-teams en 3 teams 35+/30+).

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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In Memoriam Ramon Lichteveld

Olympia’18 en voetbalde in Olympia 4. Later kwam zijn meerwaarde voor het team beter tot zijn
recht als assistent-scheidsrechter.
Hij heeft toen bij Olympia 3 als
vlagger en klusjesman gefungeerd.
Toen het vorige seizoen er bij dat
team enkele stopten, is Ramon met
zijn vrienden overgestapt naar
Olympia5. Hij scheen volgens zijn
teamgenoten ook een goede kijk op
het spelletje te hebben wat hij ook
regelmatig liet blijken. Hij werd
ook Buts-Mourinho genoemd. Ook
in de andere sporten o.a. zaalvoetbal, tennis en het fietsen. Zo heeft
hij ondanks zijn ziekte de Mont
Ventoux beklommen met zijn
vrienden, wat toen het doel had
voor zijn andere vriend en Olympiaan Tim Manders. Dat Ramon, ondanks zijn ziekte (al ruim 30 jaar),
genoten heeft, was overduidelijk en
dat hij nooit bij de pakken bleef
neerzitten. Dat werd ook bij zijn afscheidsdienst door vrienden, werkgever enz. enz.
duidelijk
gememoreerd. Al met al is er met
Ramon weer een te jonge Olympiaan van ons heengegaan.
Wij van Olympia’18 wensen de Familie Lichteveld en de Familie
Bussemaker veel sterkte bij het
verlies van Ramon, of wel “Buts”.

Op zondag 20 oktober 2019 overleed in de leeftijd van bijna 34 jaar
de Olympiaan Ramon Lichteveld.
Voor zijn vrienden en omgeving
met bijnaam “Buts”. Hij was geboren 7 november 1985 in Boxmeer.
Ramon leed al vanaf zijn 4 jaar aan
vreselijke suikerziekte, waardoor
hij later met vele dingen rekening
moest houden, bij de verschillende
sporten die hij heeft gedaan. Maar
door zijn doorzettingsvermogen
bleek hij daar voor zichzelf goed
mee om te gaan. In zijn afscheidsdienst werd door zijn vele vrienden
en werkgever belicht, dat waar
Ramon voor stond hij ook uitvoerde
of zelfs nog meer. In 2005 op 19-jarige leeftijd werd Ramon lid van

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Geknipt en geschoten

Op dinsdagavond 14 januari oefende Olympia’18 1
in Horst tegen Eerste Klasser Wittenhorst.
Het werd na een ruststand van 3-0 aan het einde
een hoge 6-0 nederlaag.
19

Robert Philips:
nieuwe voorzitter Vrienden van Olympia
kozen als nieuwe voorzitter
van de Vrienden van Olympia.
Hij volgt de in september jl
plotseling overleden Sjaphanto
Guntlisbergen op. Philips:”Ik
ben trots op deze uitverkiezing,
maar natuurlijk met een gemengd gevoel.”
Robert Philips is partner bij
BGH Accountants & Adviseurs
en thans nog voorzitter van
BCV De Geitenbok. In het verleden was hij vele jaren voorzitter
van
Olympia’18.
Vanwege zijn grote verdiensten
voor de Boxmeerse voetbalvereniging werd hij uitgeroepen
tot erevoorzitter.

Tijdens een bijeenkomst van de
Vrienden van Olympia
op
maandagavond 16 december in
kantine Olympus van Olympia’18 werd Robert Phílips ge-
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Deelnemersaantallen Olympia’s Oliebollenomloop

DEELNEMERSAANTALLEN Olympia's Oliebollenomloop

5 jan. 2014
4 jan. 2015
3 jan. 2016
8 jan. 2017
7 jan. 2018
6 jan. 2019
5 jan. 2020

400 m
bambino

1
KM

2,5
KM

5
KM

10
KM

totalen:

10
7
9
6
9
3
6

26
31
18
28
27
24
30

88
73
61
82
121
115
83

160
161
168
126
94
122
115

101
87
65
34
56
58
38

385
359
321
276
307
322
272
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Olympia’s Oliebollen Omloop 2020
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39ste Oliebollenomloop van Olympia’18

Op 5 januari 2020 werd onder ideale weersomstandigheden de 39ste Oliebollenomloop van Olympia’18 gelopen. Droog weer, temperatuur 7 graden
en een prima parcours over de velden van Olympia’18 en in het Brestbosch.
Het aantal deelnemers van 272 was minder dan in 2019. Hoe groot het
aantal lopers is geweest staat in bijgaand overzicht van de afgelopen 7 jaar.
Wie waren de winnaars in de diverse afstanden/categorieën?
Bambino (t.m. 5 jaar)
1. Kai Rost Sint Anthonis 1:48.
400 meter
1 km. Jongens.
Meisjes.

1. Jurgen Philips Boxmeer 4:17
1. Nora Lanzerath Goch 3:49

2½ km.Mannen.
Vrouwen.
G-team,

1. Jens Gerrits Wijchen 8:56
1. Marije Hartog Boxmeer 13:42
1. Christian Lukas Oploo 12:15

5 km. Mannen.
Vrouwen.

1. Tim Manders Helmond 18:56
1. Isra Worst Arnhem 22:21

10 km. Mannen.
Vrouwen.

1. Sjors Thielen Venray 35:16
1. Sonja Jaarsveld Bemmel 44:39

Het Comite Oliebollen Omloop
Olympia’18 wil jullie allemaal bedanken voor de inzet om deze Oliebollen Omloop 2020 weer tot een
succes te maken. Daarin zijn we
met zijn allen weer geslaagd. We
hebben lovende commentaren ontvangen van de deelnemers over de
organisatie van ons evenement.
Maar wij willen altijd verbeteren.

Graag ontvangen wij eventuele
commentaren of verbeteringen van
jullie zodat we die voor de volgende
editie kunnen meenemen. Nogmaals bedankt en we rekenen op
jullie voor onze volgende jubileumeditie op 3 januari 2021.
Met sportieve groet,
Frans van der Zande

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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39ste Oliebollenomloop in beeld
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Nieuwjaarsreceptie 2020 – 5 januari
jubilarissen en 2 ereleden)

werkzaamheden is hij in beeld gekomen bij de vrijwilligersploeg.
Daarnaast heeft deze man zo ook
een bijdrage geleverd aan de wedstrijdcoördinatie op speeldagen.
Hij is trouwe supporter van 1,
samen met Tonny Thijssen en
Chris Peters zowel uit als thuis
aan de lijn. Hij houdt zich als vrijwilliger van de ochtendploeg bezig
met o.a. het groenonderhoud en is
tevens de rechterhand van Gerrie.
Samen verrichten ze vele onderhoudsklussen, reparaties en voe-

Goof Spiekman (erelid)
Het eerste erelid is een man die via
het waterleidingbedrijf (wob) met
Olympia in aanraking is gekomen.
WOB werd ingehuurd om sleuven
t.b.v. (water) leidingen te graven.
Later is hij dit, met materiaal van
de wob, dit werk vrijwillig gaan
doen voor Olympia. Veel sleuven
t.b.v. elektrakabels en leidingen
zijn door deze persoon gegraven
dus zonder hem geen licht en
water op het sportpark. Door deze
24

ren ze verbeteringen door aan het
materieel van de club. Zonder deze
man zou er werkelijk niet gevoetbald kunnen worden daar hij ook
zorgt voor de belijning op de velden.

voor alle teamfoto’s en is samen
met Carlo van Straaten de kartrekker achter de nieuwe website,
sportlink en de input daarvan.
We kunnen deze man letterlijk
’s nachts wakker maken voor
Olympia daar hij ook als 1e op de
lijst voor alarmopvolging staat, alleen dat al is een erelidmaatschap
waard.
Harrie van den Bosch (50)
Harrie van den Bosch was in het
verleden een actief lid bij Olympia’18. Vanuit de jeugd kwam hij in
het tweede en derde elftal terecht
waar prestatie en plezier nog
samen gingen. Met het derde elftal
hebben ze hilarische weekenden
meegemaakt waar tot op de dag
van vandaag nog smakelijk om gelachen wordt. Na deze periode is
hij gaan voetballen in het team
waarin ook zijn goede kameraad
Erik van Uden in speelde. Als
rechtsback of rechtermiddenvelder
liet Harrie nauwelijks verstek
gaan in dit succesvolle team dat diverse kampioenschappen binnenhaalde. Een vervelende enkelblessure maakte een einde aan zijn
actieve loopbaan. Hij maakte de
overstap naar de buren en is veel
op de tennisbanen te zien waar hij
ook actief is als wedstrijdcoördinator. Ook binnen de jeugd van

Gerrie Nielen (erelid)
Het tweede erelid is speler van
Olympia geweest in hogere maar
later ook in lagere elftallen waarna
hij ook als elftalleider actief is geweest. Hij heeft de koffiecorner op
de zondagen bemand en is later
doorgestoten tot de vaste vrijwilligersploeg. Momenteel is hij actief
als wedstrijdcoördinator op speeldagen, en bemant hij nog steeds de
koffiecorner tijdens de thuiswedstrijden van het 1e. Hij is actief in
het groenonderhoud maar ook bij
het algemene onderhoud van de accommodatie en het materieel is hij
nauw betrokken. Zijn metaalachtergrond en zijn goede connecties
welke hij heeft met zijn oud werkgever KEPSER zorgt ervoor dat
alles wat niet meer deugdelijk is
gerepareerd dan wel compleet vernieuwd en/of verbeterd wordt.
Zo heeft hij o.a. samen met Goof
alle ballenvangers verstevigd en
nieuwe ophangsystemen voor de
sponsorzeilen bedacht en gerealiseerd. Deze man draagt ook zorg
25

Olympia’18 heeft Harrie diverse
functies vervult. Af en toe bekijkt
hij nog een wedstrijd van het eerste elftal maar vaker staat hij
langs de lijn bij Volharding om zijn
zoon Kas aan te moedigen.Wie
weet komt er nog een periode dat
hij Kas als speler van ons vlaggenschip kan aanmoedigen.
Harrie van harte gefeliciteerd met
je 50-jarig jubileum

talent hadden had John ook al is
het er naar eigen zeggen nooit uitgekomen. Met zijn vrienden
speelde hij in de jeugdteams waarbij plezier belangrijker was dan de
prestatie. Na het voetbal is John
gaan tennissen en was daar wat
prestaties betreft succesvoller in.
Zijn Olympia-anekdotes hebben
vooral betrekking op het voetballen
op gravel, het eerste elftal aanmoedigen op de bult, oud papier ophalen in een veewagen en een
nieuwjaarsreceptie met blote vrouwen. Ook de donderdagavonden
samen met Chris en Willem zijn
hem altijd bijgebleven. Humor is

John Weerepas (40)
Als zoon van oud eerste elftalspeler
werd ook hij besmet met het
blauw-wit van Olympia. Alles wat
zowel zijn vader als zijn zoon aan
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kenmerkend voor John. Dat laat
hij ook vaak zien tijdens zijn optredens bij de pronkzittingen in Boxmeer. Vanaf het moment dat zijn
zoon Tom is gaan voetballen, volgt
hij de ontwikkelingen van zijn zoon
op de voet en is hij actief als leider,
(af en toe met een lange ij volgens
John). Voor John is het ook geen
probleem om de fluit ter hand te
nemen om als scheidrechter tijdens
een jeugdwedstrijd te fungeren. De
tijd vliegt want 2 jaar terug dacht
hij een kleine dertig jaar lid te zijn.
Inmiddels zijn dat er al 40. John
van harte gefeliciteerd met je 40jarig jubileum van deze club.

lokaal bij de tegenstander was achtergelaten. Simon was ervan overtuigd dat dit niet door zijn team
was gedaan, maar na enig onderzoek helaas wel. We hebben hem
nooit boos gezien, maar toen toch
zeker wel.
Een ander vermeldenswaardig
voorval is het feit dat Simon stopte
met voetballen toen hij ruim 24
jaar lid was. Hij staat liever niet op
de voorgrond en had gedacht ik
word geen jubilaris. Echter edoch,
waar Simon niet op gerekend had,
is dat de jubilarisjaren als niet-spelend lid ook doortellen. Mede daardoor is hij inmiddels 40 jaar lid van
Olympia`18.
Op dit moment is hij betrokken bij
het team waar zijn zoon speelt en
één van de leiders (chef bier halen)
van het 35+ team. Ook daar wordt
zijn kijk op het spelletje en gevatte
humor enorm gewaardeerd. Al
jaren niet meer actief als voetballer, maar als actief lid van de vereniging des te meer gewaardeerd
voor zijn inzet, kritische blik en oplossingsgerichte instelling.

Simon van Mierlo (40)
Simon is als Boxmeerse jongen al
op jonge leeftijd lid geworden van
Olympia'18 en heeft altijd op een
aardig niveau gespeeld. Simon is
ook iemand die het spelletje ziet en
al tijdens zijn actieve carrière als
voetballer is hij trainer geworden
in de jeugd. Meestal met veel plezier en soms had hij een lastigere
groep onder zijn hoede.
Memorabel is dat Simon een keer
op audiëntie moest komen bij toenmalig voorzitter Jo Peeters omdat
er een klacht was binnengekomen
over de manier waarop het kleed-

Jurgen Verkuijlen (40)
In de jeugd heeft Jurgen alle selectie-elftallen doorlopen, veelal als
centrale verdediger. In de (toen
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nog) B1 heeft hij met het team zelfs
de bekerfinale gespeeld. Van de
jeugd heeft Jurgen de stap naar de
selectie gemaakt. Hij speelde voornamelijk in het tweede elftal en is
daarmee ook een keer kampioen
geworden. Na een periode in het
tweede elftal te hebben gespeeld is
Jurgen lager gaan voetballen. In
eerste instantie bij Olympia 7 dat
daarna samen is gegaan met
Olympia 4. Uiteindelijk is Jurgen
vorig jarig gestopt bij Olympia 8 en
is hij naar een kleiner veld verhuisd om te spelen in de 7 tegen 7
competitie. Zijn vader Marius was
altijd een trouwe supporter van
hem en met zijn broer Richard
heeft hij nog een aantal wedstrijden samen kunnen voetballen.
Jurgen is ook actief bij de jeugd.
Vele jaren trainer, assistent-trainer
of leider bij zijn zoon Luuk. Ook dit
jaar bij de JO17-1. Altijd ingetogen,
niet snel boos te krijgen maar onlangs moest de waterzak en spons
het ontgelden toen hij het niet met
de scheidsrechter eens was.

na school. Op enig moment is Hans
naar Boxmeer verhuisd en gaan
voetballen bij de senioren. Altijd
actief in de laatste linie, centraal of
op de backpositie. Dankzij zijn kopkracht bij hoekschoppen een sterk
wapen en daarmee regelmatig succesvol voor de mannen van inmiddels Olympia 4.
Hans staat om een aantal zaken
bekend binnen de teams waarin hij
gespeeld heeft; hij is de enige speler die een bal op de borst kan aannemen die slechts 18 cm boven de
grond aankomt; hij heeft ooit in
een zactie drie keer een speler “geblesseerd” (Eerst een stevige tackel
op de bal, waarna hij een opbeurend schouderklopje gaf en tot slot
toen de tegenstander dacht dat
Hans hem overeind wilde helpen,
bleek Hans alleen een handje te
geven. Met andere woorden, enkel,
schouder en kont). Ook de teksten
van Hans in het veld zijn fenomenaal; Heeeeij.
Hans kan je echter ook om een opdracht sturen. Hij heeft ooit in een
uitwedstrijd uit bij Achates de opdracht gekregen om Shane overal
te volgen waar hij ging. Dit werkte
zo goed dat zelfs toen Shane in de
rust naar het toilet moest, Hans
achter hem aan liep. Uiteindelijk
heeft Shane zichzelf maar laten

Hans Robben (25)
Hans is zijn voetbalcarrière begonnen bij Vitesse’08. Op het veldje
naast de Sint Martinusschool in
Gennep en op het trainingsveld
van Vitesse achter het kapelletje
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wisselen. De wedstrijd eindigde in
0-0 en dat was voor een groot deel
aan Hans te danken.
De laatste seizoenen kampt Hans
vaker met rugklachten dan hem
lief is, daarom heeft hij besloten
dat dit zijn laatste seizoen is. Net
50 geworden en altijd ondersteund
door Riekie (zijn vrouw). Hans kan
zelf geen autorijden, een dubbele
wasbeurt was echter nooit een probleem.
In alle jaren dat je bij Olympia gespeeld hebt ben je kampioen geworden met toen nog het vijfde en
hebt met veel van de spelers waar
je nu al jaren mee speelt al heel
wat jaren erop zitten. Je behoort
bij de routiniers.

de Oliebollenomloop won was dit
voor Jochem de reden om af te
haken. Bij Olympia’18 had Jochem
een idool en dat was Roel van den
Boom. Zo goed wilde hij ook worden. Nou Jochem als Olympiaan
ben je inmiddels zelfs beter dan hij
geworden. Jochem kende veel blessures. Vorig jaar voor het eerst geheel blessurevrij en ook momenteel
weer op en top fit. Jochem is Olympia altijd trouw gebleven. Wel
maakte hij samen met Douwe een
uitstapje naar het derde elftal
waar ze onder de bezielende leiding van Henk en Henk een mooie
periode meemaakten. Hij was
maar wat blij toen het roer bij
Olympia om ging. Inmiddels speelt
hij weer jaren in Olympia 1 en hoe.
Als een echte veldheer. Het is geen
traag manneke meer, het opruimen is ingewisseld voor voetbal en
zijn bijdrage (op en buiten het veld)
is een belangrijke factor voor het
succes van de afgelopen jaren.

Jochem Zwaan (25)
Toen hij op 6-jarige leeftijd begon
met voetballen (met zijn vader als
trainer/coach en moeder als trouwe
supportster) werd al vrij snel duidelijk dat hij laatste man zou worden. In de beginjaren een traag
mannetje die alle ballen over de
lijn schopte. Opruimen heet dat! In
de E1 speelde hij samen met
Douwe en hoewel ze onderaan
stonden speelden ze 0-0 gelijk
tegen kampioenskandidaat Top
Oss. Voor de spelers een groot
feest. Omdat Ferry Deckers altijd

Henk Stroecken (25)
Pietje Bell en allemans vriend met
een passie voor voetbal. Hij is een
echte Olympiaan maar Ajax is zijn
allergrootste liefde. Toen hij nog
jeugdspeler was ging hij vaak met
het team van zijn vader Pierre
mee. Dat team kwam zo nu en dan
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een mannetje (of conditie) tekort
waardoor Henk nog met regelmaat
samen met zijn vader heeft gevoetbald. Dat was zijn eerste kennismaking met seniorenvoetbal.
Daarin ontwikkelde hij zich steeds
beter en met zijn mentaliteit en
doorzettingsvermogen werd hij uiteindelijk eerste elftalspeler. Als selectiespeler kon hij nog wel eens
een wedstrijdje laten schieten om
als F-side supporter zijn club aan
te moedigen. Zo zagen zijn teammaten tijdens hun derde helft een
ontketende Henk, hangend in de
hekken en met donkere zonnebril
op TV. Zijn voetbal loopbaan werd
tijdelijk onderbroken door een wereldreis. Olympia bleef hij trouw
en eenmaal terug ging hij spelen
bij het 3M team. Dit jaar is hij
weer teruggekeerd in de selectie
waar hij als mentor fungeert en
zijn ervaring deelt met onze talentvolle jeugd. Henk van harte gefeliciteerd met je 25-jarig jubileum

spelen nu nog elke zondag bij één
van onze recreantenteams, terwijl
zoon Eric door verhuizing buiten
Boxmeer enkele jaren geleden onze
club heeft verlaten.
Cees was binnen onze jeugdafdeling actief in de rol van leider en
trainer, later werd hij lid van de
technische commissie van de
jeugd. Hij trainde veelal teams in
de lagere leeftijdscategorieën en
had in deze categorie ook selectieteams onder zijn hoede. Hij had
een duidelijke visie over “het spelletje” en hij was daarbij vooral gericht op de ontwikkeling van
spelers. Winnen was voor Cees niet
het allerbelangrijkste. Hij genoot
pas echt als zijn spelers met passie
en inzet hun wedstrijden speelden
en daarnaast goed voetbal op de
grasmat legden.
Het trainerschap betekende voor
Cees wekelijks 2 avonden trainen
en elke zaterdag met de jeugd op
pad. Hij sloeg geen toernooi over en
was ook jarenlang actief bij ons
eigen Rabo- jeugdtoernooi.
Cees was altijd gericht op samenwerking met zijn leiders, trainers
en bestuur. Daardoor was hij een
graag geziene gast bij iedereen, ook
bij de ouders van onze jeugdspelers. Het nakomen van afspraken
stond bij hem hoog in het vaandel.

Cees Nabuurs (25)
Cees heeft veel betekend voor onze
club. Hij heeft zich vele jaren ingezet voor onze jeugdafdeling. Dit
heeft ongetwijfeld te maken met
het feit dat zijn 3 zonen Eric, Tim
en Roel op jonge leeftijd bij Olympia gingen voetballen. Tim en Roel
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Naderhand heeft Cees zich een
aantal jaren verdienstelijk gemaakt als scheidsrechter, bij zowel
de jeugd- als seniorenafdeling.
De laatste jaren heeft Cees gekozen voor andere prioriteiten. Hij is
nog steeds sportief actief; hij doet
aan hardlopen (vanochtend nog
deelgenomen aan de OOO) en wandelt graag in de natuur. Fotograferen is zijn grote hobby geworden,
Zoals gememoreerd heeft onze club
veel te danken aan Cees. Zijn inzet
voor onze vereniging was alleen
mogelijk door de steun van zijn
vrouw Maria. Door haar sportieve
inslag heeft zij het mogelijk ge-

maakt dat Cees zich jarenlang belangeloos heeft kunnen inzetten
voor Olympia 1918.
Hartelijk dank!
En Cees van harte gefeliciteerd
met jouw 25-jarig jubileum.
Team van het jaar: de organisatie
van het Kickoff Jeugdtoernooi:
Mark Jansen , Michel Zweegers en
Kees Bentvelsen
Dit team is niet een voetbalteam
als u dat soms mocht denken. Toch
is dit team naast de activiteiten
waarmee ze zo meteen benoemd
worden tot team van het jaar, ook
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andere verenigingen waar jeugdtoernooien worden georganiseerd,
en een aanpak die 2.0 werd genoemd hebben ze in augustus een
jeugdtoernooi georganiseerd verdeeld over 2 dagen. Uiteraard moeten we hier niet de inzet van alle
andere vrijwilligers vergeten, maar
deze heren hebben gemeend dit
evenement weer op te moeten starten en dat is een geweldig succes
geworden. Gelukkig hebben we als
bestuur op voorhand aangegeven
dat ze dit wel een paar jaar moeten
volhouden.

voetballend actief. Enkelen zijn
sinds afgelopen seizoen lid van een
illuster gezelschap dat op vrijdagavond zo nodig meent te moeten
gaan voetballen, alhoewel bozen
tongen beweren dat sommigen,
sinds ze lid zijn van deze 35+
groep, nog niet een keer een bal getrapt hebben.
Deze heren hebben de handschoen
opgepakt en na een pakkende presentatie aan het bestuur, gemeend
het jeugdtoernooi weer nieuw
leven in te moeten blazen.
Met een frisse kijk, input vanuit
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Tussenstanden einde 2019
Competitie seniorenteams
team

klasse

plts

wdstr

pnt

score

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
35+1
35+2
VR1
VR2
30+1
G1
G2

2e
res 2e
res 4e
res 5e
res 6e
res 6e
res 6e
1e
1e
4e
4e
1e
1e
3e

1
3
2
7
7
3
7
3
3
8
13
3
7
5

12
11
10
9
10
10
8
6
12
9
9
12
7
10

27
24
22
10
15
20
16
6
16
10
2
16
0
6

31-15
28-10
34-13
29-27
17-23
27-8
31-20
7-10
12-15
19-15
8-42
12-15
7-40
20-41

herfstkamipoen
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In memoriam Broer Janssen

Op zaterdag 23 november 2019 overleed ons
oud-Olympia-lid Broer Janssen in de leeftijd
van 80 jaar. Hij was geboren op 11mei 1939.
In 1963 werd Broer lid van Olympia’18.
Hij is jaren jeugdleider geweest waarna hij in
de jaren ’80 vele jaren het leiderschap van
Olympia 2 heeft vervuld. Op 15 april 1990
werd dat bekroond met een kampioenschap,
gevolgd met automatische promotie, (zie bijgaande foto). Broer heeft ook verschillende
huldigingen mogen beleven binnen Olympia’18. Zijn 25-jarig lidmaatschap in 1988,
40-jarige in 2003 En hij hoorde in 2013 tot de 50-jarige jubilarissen.
Daarnaast heeft hij in verschillende andere activiteiten binnen Olympia’18 zijn medewerking verleend. Wij van Olympia’18 zijn dankbaar
voor wat Broer in zijn Olympia-jaren voor de club heeft betekend.
Wij wensen Maria, de familie Janssen, Strijbosch en Verkuijlen veel
sterkte bij dit onverwachte verlies.

15 april 1990: Olympia2
kampioen en gepromoveerd.
Staand v.l.n.r.: Peter
Jans(verzorger), Peter
Thijssen(grensrechter),
Richard Coenen, Orjan
Philips, T. v.d. Pas, B. v.d.
Zanden, Anco v.d. Elsen,
Frans Letemulu, Bert v.
Benthum(trainer) en Broer Janssen(leider)
Hurkend v.l.n.r.: Wim Hendriks, Erwin Vollenberg, Nico v.d. Ende, Cor
ten Haaf, Danny Claassen, Harrie v. Eck, Henk Willems, Arno Kusters
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Lieve Sjap
Mitch Verstraaten
met jou heb kunnen vieren. En wat
had jij zin in de derby tegen Vierlingsbeek, je was al van alles aan
het regelen. Maar helaas maak je
dit niet meer mee. Wij zullen er
alles aan doen om deze wedstrijd
voor jou te winnen en elke wedstrijd die ik nog speel voor Olympia
zal ik strijden voor jou!

Wat ben ik er kapot van en wat is
het oneerlijk. Zo’n gouwe gast en
nog zoveel plannen. 2 weken geleden stonden we nog te ouwehoeren
in de kantine en een dag later
hoorde ik het trieste nieuws.
Daarna heb ik nog elke dag hoop
gehad en liggen bidden voor jou
maar het mocht helaas niet zo zijn.
Het laatste wat je tegen mij zei was
mazzel gabber en dat bleek dus
voor altijd te zijn. Wat was je blij en
trots toen we kampioen werden en
wat ben ik blij dat we dit jou nog
hebben kunnen geven en samen

Ik ga je missen gabber!
Gabrielle Noa Isa familie vrienden
ik wil jullie ongelooflijk veel sterkte
wensen! Samen zijn we sterk!

April 2000, Sjaphanto Guntlisbergen(2e van links) als supporter(met
zijn vrienden van het G-team) op den Bult, tijdens een wedstrijd van
Olympia 1 op het sportpark van Olympia’18.
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G(eweldig)-voetbal

januari 2020

Olympia’18 G2
Onze Olympia’18 G2-spelers zijn
goed van start gegaan in het najaar. De teamgeest was prima, en
de begeleiding is elke keer diep gegaan om de jongens alles uit de
kast te laten halen. Maar als je regelmatig wat spelers aan G1 moet
afstaan, dan wordt dat natuurlijk
niet makkelijker. G2 heeft een verdienstelijke middenmoot plek behaald. In het voorjaar gaan we
weer goed verder. Ook G2 speelt op
zaterdag 8 februari 2020 weer de
eerste wedstrijd.

De wedstrijden van de najaar competitie 2109-2020 zijn gespeeld. De
feestdagen zijn achter de rug en we
zijn inmiddels alweer een aantal
weken in 2020. Een jaar dat zeker
heel veel mooie momenten gaat opleveren, want 2020 is een jubileumjaar voor het G-voetbal bij
Olympia’18. We gaan dus zeker
van dit jaar genieten.
G-VOETBAL
COMPETITIE 2019-2020
Olympia’18 G1
Onze Olympia’18 G1-spelers hebben een moeizame najaar competitie gehad! Helaas hebben ze geen
enkele wedstrijd met winst kunnen afsluiten. We wisten natuurlijk al van tevoren dat we na de
promotie in de zomer, we een erg
moeilijk najaar zouden krijgen.
Blessures en afmeldingen hebben
dat zeker niet makkelijker gemaakt. In het voorjaar gaan we
weer starten in de 2e klasse, en hopelijk wordt dat weer lekker voetballen en meedraaien in de
competitie. Op zaterdag 8 februari
2020 gaan we weer de eerste wedstrijd spelen.

ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019
JAC OTTEN PENALTY BOKAAL
Op zaterdag 23 november zijn onze
G-voetballers weer het veld op gegaan om zoveel mogelijk penalty's
achter de speciale invitatie keeper
Wil Beijers te schieten. Het was
erg spannend en na een flink aantal strafschoppen, kwam er een
winnaar triomferend vanaf de 11meterstip. De speler als sterkste
uit de strijd kwam:
Timo de Groot - winnaar 2019!
Na de prijsuitreiking door Jac
Otten in de kantine konden we
aanschuiven voor een heerlijk buf35

Omloop gaan staan. De G-spelers
doen elk jaar mee aan de 2,5 km afstand, en ook nu zou het weer
spannend zijn. Timo, de winnaar
van vorig jaar was door griep afwezig, en dus lagen er kansen voor
andere deelnemers. Maar al snel
was duidelijk dat er dit jaar maar
een speler op de eerste plek aanspraak kon maken. Met ruime
voorsprong, werd er gewonnen. De
speler als eerste G-speler over de
finish kwam:
Christian Lukas – G-winnaar
OOO 2020!

fet, gesponsord door de "Vrienden
van Olympia" en verzorgd door
Restaria "De Flip" uit Boxmeer.
Heel erg bedankt "Vrienden van
Olympia" en Restaria "De Flip"
voor dit heerlijke gebaar elk jaar!
Het was ook in 2019 weer erg smakelijk en gezellig.
ZONDAG 5 JANUARI 2020 –
OLYMPIA OLIEBOLLEN OMLOOP
Op zondag 5 januari 2020 zijn onze
G-voetballers weer aan de start
van de 39e Olympia Oliebollen
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Na de prijsuitreiking in de kantine,
werd er nog een gezellige nieuwjaarsreceptie gehouden.

groep trainers, 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.

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 zijn
aan de slag gegaan om er in 2020
een prachtige happening van te
maken om deze mijlpaal te vieren.

Wil jij ons helpen? Laat je horen,
want elke steun is welkom en
nodig, zodat bij Olympia’18 onze Gvoetballers kunnen voetballen.

Leiders / trainers!
In dit seizoen hebben we gelukkig
een aantal extra leiders mogen verwelkomen. André, Peter en Richard hebben al diverse keren als
leider mogen aansluiten bij de
teams. Ook nu Theo zich heeft aangesloten bij het korps leiders, lijken
we makkelijker te kunnen begeleiden.
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 trainers gebruiken, die
samen met de huidige, kleine

Altijd doen! Want G-voetbal is bijzonder en G(eweldig) voetbal.
Joop Huijbers (coördinator G-voetbal Olympia’18)
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Indeling voorjaarscompetitie
Jeugd en G-teams

Indeling voorjaarscompetitie 2020 jeugd en G-teams
Competitie Jeugd

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

Olympia'18 JO19-1

Olympia'18 JO17-1

Olympia'18 JO15-1

1ste klasse 11 (voorjaar)

1ste klasse 7 (voorjaar)

2de klasse 7 (voorjaar)

Achates
Boekel Sp.
Constantia
Estria/GVV'57/SCV'58
Festilent
IVO
Melderslo
Olympia'18
UDI'19 2
Venray 2
Vitesse'08
Volkel

Berghem SP. 2
DAW Schaijk
Estria/GVV'57/SCV'58
FC de Rakt
FC Uden
Jul. Mill
Maasduinen
Olympia'18
SSA/VESTA'19
UDI'19 2
Vitesse'08
Volkel

DSV
Excellent
Heijen
Leunen
Olympia'18
Oostrum
SIOL
Sporting/SVEB
SSS'18
Stormvogels
Venray 4
Volharding 2

Na de najaarscompetitie 2019 heeft de KNVB Zuid 2 de jeugdcompetities opnieuw ingedeeld.
Olympia'18 JO17-1 is een klasse lager ingedeeld; Olympia'18 JO19-1 en 15-1 op hetzelfde niveau.

Competitie G-teams

1
2
3
4
5
6
7
8

Olympia'18 G1

Olympia'18 G2

2de klasse (voorjaar)

3de klasse (voorjaar)

Blauw Geel'38 G1
DAW Schaijk G1
Olympia'18 G1
Schijndel G1
UDI'19 G1
Venray G1
Vianen V. G1
Wittenhorst G1

Heijen G2
HVCH G2
Olympia'18 G2
UDI'19 G2
Venray G2

Ook de G-teams zijn opnieuw ingedeeld. De G1 gaat een klasse lager spelen, nadat alle
wedstrijden in het najaar 2019 werden verloren.
De G2 heeft een poule van slechts 5 teams.
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Carnaval met echte Olympianen
Prinsen Martijn en Bas
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Olympianen in de schijnwerper

nodige personen op de afgesproken
tijd aanwezig te laten zijn.

Robert Michiels en Fred Rip:
oud papier een belangrijke inkomstenbron voor Olympia’18.

Op de derde zaterdag van oktober
2019 (19 oktober) ben ik aanwezig
bij de start van het ophalen oud papier. Deze dag, de derde zaterdag 3
vrachtwagens; op de eerste zaterdag 4 wagens. Eindverantwoordelijk persoon voor het organiseren is
Robert Michiels en Fred Rip is zijn
adjudant. Robert overhandigt de
route aan de vrachtwagenchauffeurs en controleert of de papierophalers hun ophaalbeurt niet
vergeten zijn op zich verslapen
hebben of het vergeten zijn of gewoon geen zin hebben….. En als er
niet genoeg mensen zijn moeten er
reserves geregeld zijn; het papier
kan niet blijven staan. Robert
vindt het net zo spannend als een
voetbalwedstrijd. Met een vertraging van een kwartier is de laatste
persoon op zijn oude karretje aan
komen fietsen. Op het afgesproken
tijdstip bleek na een telefoontje dat
hij zich verslapen had. Gelukkig
weet Robert welke mensen dikwijls
verzaken en neemt daarop voorzichtigheidshalve zijn voorzorgsmaatregelen.

Dat het ophalen van oud papier
voor de seniorleden een hele opgave is blijkt als de vrachtwagens
’s morgens al vroeg op de eerste en
derde zaterdag van de maand aan
hun ronde door Boxmeer beginnen.
Zijn alle kraakwagens aanwezig en
zijn de oudpapierophalers er allemaal en ook nog op tijd? En dat
laatste blijft een pijnpunt. Ondanks alle moderne communicatiemiddelen is het toch moeilijk om de

Robert en Fred hebben deze klus in
de zomer van 2016 overgenomen
40

van Luuk Vloet en Rob van de Weijer. En of het nou sneeuwt of 35
graden is, het ophalen moet altijd
gebeuren. De benodigde tijd van
het ophalen kan erg verschillend
zijn; als alles meezit en het niet
druk is met het aanbod is men om
half 12 klaar, maar soms ook pas
om half 3 als er bv. wagens stuk
zijn. Samen gaan Robert en Fred
met de fiets langs de ophaalroutes
en controleren of er papier is blijven staan. Ook gebeurt het dat
“rommel” wordt aangeboden en
wordt de boa van de Gemeente
hiervan met een foto in kennis gesteld en haalt de Gemeente dit dan
later op.

om mee te helpen bij de bardienst.
Fred ziet het vooral als een bijdrage voor de club en springt zelf
op de vrachtwagen als dat nodig
mocht zijn en dat gebeurt nogal
eens.

En als de papierophalers hun werk
erop hebben zitten wacht in de
kantine Olympus een vorstelijke
beloning, een hamburger speciaal
en een frisdrank voor een hele morgen zwaar werk. Bij koud weer
extra soep en bij hitte verkoelend
water. Na afloop gaan de volle wagens terug naar hun bedrijf voor
het wegen van het papier.

Robert en Fred en alle ophalers jullie zorgen ervoor dat Olympia jaarlijks in Boxmeer oud papier
ophaalt dat weer gerecycled kan
worden. En die berg papier is in
één jaar tijd een gewicht van bijna
½ miljoen kilo’s, goed voor een opbrengst van ruim € 20.000. Een belangrijke
bijdrage
om
de
contributie wat lager te kunnen
houden voor de 800 leden.

Voor Robert geeft dit werk veel voldoening. Hij heeft hierdoor sociale
contacten en even later staat hij
weer met Antoinet achter de bar
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Volharding-Olympia’18

maakte Sam Luppes de 1-1 uit een
rebound na een schot van Okki van
Dalen. Douwe Zwaan reageerde
uitstekend op een briljante pass
van Bjenze Graat: 1-2. Niet veel
later vond Sam Luppes het blonde
hoofd van Jordi Toonen: 1-3.
Voor de rust was Olympia’18 al wat
sterker dan Volharding, maar we
speelden te gespannen om tot succes te komen. Volharding nam verrassend zelfs de leiding door een
uitstekend doelpunt van jongeling
Tim Martens: 0-1. In de rust was
trainer Wil Beijer in staat de spelershoofden te bevrijden van stress.
Gevolg bevrijdend voetbal met een

Een prachtige triomf die uitbundig
gevierd werd in Beek en Boxmeer
bij ’t Vertrek.
De returnmatch Olympia’18-Volharding staat na goed overleg gepland op zaterdagavond 9 mei,
waarna nog 2 competitiewedstrijden te spelen zijn. Ook die wedstrijd moet een groot voetbalfeest
worden. De voorbereidingen zijn al
begonnen. Maar eerst nog op zondag 2 februari al, de dag dat ons
oudste lid Gerrit Thielen 91 wordt,
de komst naar Boxmeer van Vianen Vooruit voor de returnmatch
van deze ook altijd interessante
streekderby.

ontketend Olympia’18, dat ook de
lange bal ging hanteren en voorin
volop van positie wisselde. Er werd
verder snel druk gezet, het tempo
ging omhoog gepaard gaande met
nog meer inzet en passie. Al snel
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De dag die ‘Sjap’ voor ogen had,
werd werkelijkheid
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Volharding - Olympia’18 in beeld
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VoetbalTV op het hoofdveld bij
Olympia’18 ?
De komende maanden gaan we onderzoeken of we vanaf het nieuwe
seizoen gebruik kunnen gaan
maken van VoetbalTV.
Voetbal
oetbal TV
Wat is V
VoetbalTV is hét videoplatform
voor het amateurvoetbal. Via VoetbalTV kunnen spelers, trainer/
coaches, scheidsrechters en fans
hun mooie voetbalmomenten live
kijken, terugkijken, analyseren,
verzamelen en delen met vrienden,
familie, volgers en fans. Zo gaat er
geen moment meer verloren!
VoetbalTV maakt met behulp van
‘slimme’ camera’s automatische videoregistraties.
Voor trainers en coaches
Elk weekend als trainer/coach in
de weer om de wedstrijd te registreren en te analyseren? Trainers
kunnen gebruik maken van het
video-analyse platform van VoetbalTV. Wedstrijdbeelden kunnen
direct worden teruggekeken en

eenvoudig geanalyseerd zowel tijdens als na afloop van de wedstrijd. Een handige en gebruiksvriendelijke tool waar het hele
team beter van wordt.
Voor spelers
“Oh je had die goal moeten zien,
zo’n mooie heb ik nog nooit gemaakt.
Met voetbalTV blijft het niet bij
woorden, maar laat je het gewoon
zien. Waar je ook bent.
Voor Supporters
Waarook ter wereld de wedstrijdbeelden en ontwikkelingen van
jouw favoriete teams volgen?
Via VoetbalTV wordt amateurwedstrijden van aangesloten verenigingen live uitgezonden. En kun je
na afloop de samenvatting en hoogtepunten terugkijken. Zo hoef je als
supporter niks meer te missen.
Vragen?
Heb je vragen over voetbalTV
neem contact op met Arie Peters.
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Clubblad De Olympiaan verlaagt aantal uitgaven
In de nieuwe opzet zal dit nog 3x per jaar zijn (februari. juni en oktober).
Verder is het voornemen om in september een Jaarboek uit te brengen,
waarin gegevens zullen worden opgenomen om de verenigingsorganisatie
goed te laten verlopen. De doelstelling van dit Jaarboek is om een zo groot
mogelijke service te verlenen naar onze leden.
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Mijn Cluppie

Geboren op de Stekkenberg in
Groesbeek, dan
krijg je al snel
Germania als
club opgelegd.
Wanneer je dan
naar het Waterkwartier in Nijmegen verhuist
wordt het Noviomagum of Novio.
Jammer, maar deze club bestaat
niet meer. Ik voetbalde als kleine
jongen toen samen met Tonnie Willemse, die het tot het eerste van
N.E.C. wist te brengen. Ik heb een
geweldige tijd gehad bij Novio en
wij hadden ook een heel goed team.
Onze grote tegenstanders uit die
tijd waren Quick en N.E.C., maar
wij werden kampioen.

Na mijn zestiende verjaardag
kwam ik weer in Nijmegen wonen
en vrienden vroegen of ik zin had
om bij hen bij NDT te komen spelen. NDT stond voor Nijmeegse
Doel Trappers, ook deze club bestaat niet meer. We hadden ook
daar een geweldig team met o.a.
Epi van Kleef en Jacky Westland,
die later in het tweede elftal van
N.E.C. speelden. De club NDT had
niet zo’n goede naam en daar gebeurde dan ook vaker iets, dat niet
door de beugel kon. In de volksmond heette het dan ook Nijmeegse
Door
Trappers
of
Nijmeegse Dood
Trappers. Ik heb
ook hier met plezier gespeeld. Hoe
kwam het dan
toch, dat N.E.C.
mijn cluppie werd. Ik verklaar het
omdat mijn vader mij al als kleine
jongen meenam naar De Goffert,
meestal staanplaats Oost. Toen ik
intern in Vught woonde, zat ik op
een school met zo’n 100 jongens en
die waren allemaal voor Ajax, Feyenoord of PSV. Ik was alleen met
mijn N.E.C. en dat zorgde, volgens
mij, tot de grootste motivatie om
voor die club te zijn.
In het tweede jaar, dat ik in Vught
op school zat, promoveerde N.E.C.

Vanaf mijn twaalfde jaar ging ik in
Vught intern wonen en speelde helaas maar af en toe in het elftal van
Novio mee. Het team van Novio
kwam wel een keer naar Vught om
tegen onze school, Mariaoord, te
spelen een fantastisch gebaar.
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van de tweede divisie naar de EreDivisie. Ik was bij de wedstrijd in
Den Bosch erbij en zong toen
samen met vele Nijmeegse supporters “Den Bosch kan zakjes plakken, hi ha ho”. N.E.C. had een
geweldige start in de Ere-Divisie.
De eerste zes wedstrijden werden
gewonnen en toen moesten we
naar De Meer, Ajax uit. Mijn vader
en mijn oom kwamen mij toen zondagochtend in Vught ophalen. De
meeste schoolvrienden stonden mij
uit te zwaaien toen ik in de auto
van mijn vader stapte.
Het werd een drama, dat mij nog
steeds achtervolgt. De voetballers
van N.E.C. speelden toen met contractnummers. Bij ons speelde
toen Herbert Bönnen met nummer
1 en bij Ajax speelde Johan Cruijff
toen nog met nummer 9. Bönnen
moest Cruijff bewaken. De eindstand werd 9-1 voor Ajax. Ik kreeg
een “warm” onthaal toen mijn
vader mij die avond in Vught weer
afzette.
Misschien heeft
die periode wel
het sterkst gewerkt om voor
N.E.C. te strijden, voor rood,
zwart en groen.
Ik kreeg later

een rood shirt van mijn favoriete
voetballer, Tini van Reeken, nummer 19. N.E.C. voetbalde toen in
rode shirts zonder reclame. Na Tini
voetbalde ene Jurgen Jendrossek
met dat nummer, zodat ik het shirt
nog een jaar kon blijven gebruiken.
Nu spelen er nagenoeg geen bekenden meer in het eerste team, jammer. De liefde voor mijn cluppie is
daardoor een stuk minder. Ik ga
nog af en toe, wanneer ik door iemand uitgenodigd wordt. Het gaat
financieel niet zo goed met de club
en laten we
hopen, dat het
voor Nijmegen
behouden blijft.
In de tweede
helft van de zeventiger jaren
heb ik met plezier bij De Zwaluw
in Oeffelt gevoetbald, dat kwam
door een collega van me. Met deze
Oeffeltenaren ben ik daarna vele
jaren in de zaal gaan voetballen.
Ik heb in de laatste 35 jaren weer
een nieuwe club gevonden, BSV
Olympia’18, waarvoor de liefde
langzaamaan
sterker
werd.
Zelf heb ik nooit voor Olympia gevoetbald, maar begon als lid van
JOC, werd onder andere trainer
van de F, jeugdleider, jeugdcoördi47

“Oh-Ja” voor ik het vergeet, in de
jaren 90 was ik als adviseur betrokken bij de nieuwbouw van het
stadion Willem II plus horeca invulling en de verbouwing van stadion Feyenoord plus de horeca

nator,
jeugdsecretaris,
bestuurslid jeugdzaken, sponsorzaken en later lid van de sponsorcommissie en tenslotte vervangend
bestuurslid penningmeester. Daarnaast nog enkele keren lid van de
Kascommissie en organiseerde een
aantal optredens op feestavonden
en wedstrijden voor O-23 tegen betaald voetbalclubs, zoals tegen
N.E.C., Willem II, Eindhoven en
VVV. In 1999 werd ik clubman en
in 2018 erelid. Onze zoon speelde
vele jaren voor Olympia. De binding komt niet door het eerste elftal, maar door de mensen, die ik
hier heb leren kennen.

invulling in en rond het stadion,
zodat ik ook voor deze twee clubs
een liefde heb opgebouwd.
Iedere leeftijdsperiode kende een
“mijn cluppie”. Nu op 66 jarige leeftijd, vraag ik me af, welke vereniging past het beste bij mij als “mijn
cluppie”? Ik ben er nog niet uit. Ik
weet wel wie mijn idool was, Tini
van Reeken!

Groet van Jan van Hout
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Olympia’18
35+ mannen en 30+ vrouwen
M.i.v. het seizoen 2019-2020 zijn er
drie seniorenteams (35+ 2x en 30+
1x) van Olympia’18 voor het eerst
ingeschreven voor de competitie.
Voor de wat oudere voetballers een
ideale indeling om tegen leeftijdsgenoten te kunnen spelen.
De wedstrijden zijn op vrijdag-

avond; er worden dan 3 wedstrijden van 20 minuten achter elkaar
gespeeld bij één vereniging. Na afloop met z’n allen even in de kantine van de club en daarna naar
het clubhuis van de sponsor in
Boxmeer.
Een prima start van het weekend.

Team Vrouwen 30+1

Staande v.l.n.r: René, Alma - Iris, Moniek, Mellanie, Judith, Cindy
Onderste rij: Judith, Arianne, Marita
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Team Heren 35+2, staand v.l.n.r.: Robby Heijl, Mark Wijers, Frank Smits, Marco Tunnissen en Stefan Paauwe
Zittend v.l.n.r.: Hennie Brand, Mike Cremers, Bas Faassen, Theodoor Rutten, Jurgen Verkuijlen en Armand Toenders

Team Heren 35+2
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Team Heren 35+1 staand v.l.n.r.: Michel Zweegers, Erwin Nijkamp, Hans Robben, Geert
Linders, Joan Kelders en Sander Tax
Zittend v.l.n.r.: Robbin Grootfaam, Yener Yilmaz, Mark Jansen, Bas Thorn, en Dennis
Loonen.

Team Heren 35+1
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Opzet SportFysiotherapeutisch
Spreekuur Olympia ‘18
Samen met Fysio Holland gaan we
een pilot starten voor een sport fysiotherapeutisch spreekuur.
Doel:
Het tijdig signaleren en liever nog
voorkomen van blessures. Een fysiotherapeut van FysioHolland
(vast contact Tim Rost) zal een
spreekuur houden om spelers te
woord te staan over (dreigende)
blessures en fysieke klachten. De
trainers van de verschillende elftallen kunnen zich informeren omtrent trainingsmethoden. Er zullen
af en toe ook informatie-avonden
gehouden worden voor trainers en
spelers.
Tijdstip en plaats:
Doel is te starten met dit spreek-

uur op iedere dinsdag van 18.00 tot
20.00 uur vanaf 4 februari 2020.
Het spreekuur wordt gehouden in
een kleedkamer van Olympia ’18.
Bereikbaarheid:
Het spreekuur moet bereikbaar
zijn voor alle leden van Olympia
’18. Veel (jeugd)leden trainen op
dinsdagavond. Het eerste uur van
het spreekuur zal dan vooral open
moeten staan voor de jeugdleden
en de trainers van de jeugdleden.
Het tweede uur vooral voor de selectiespelers en de trainer.
Vragen?
Voor vragen kan je bellen of mailen
naar Arie Peters of Sander Tax.
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Stand van zaken m.b.t. de trainers
Op dit moment zijn de contracten
van onderstaande trainers verlengd:
Wil Beijer Olympia 1
Vincent van Sambeek Olympia 2
Rik Geurts Olympia O19
Joey van Boxtel O15
Met de overige trainers is de TC
nog volop in gesprek.

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
52

Geknipt en geschoten

Olympia jo 13/2 speelde een mini tournooi in Alverna.
Zij wonnen alle wedstrijden. Het 1e succes van Olympia
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Olympia’18 en Voetbalacademie N.E.C.
stuurslid technische zaken en Jan
van Hout, onder meer namens
businessclub Vrienden van Olympia.
De belangen voor Olympia’18 zijn:
kwaliteitsverbetering van de
jeugdopleiding. Beter opleiden,
met als resultaat: meer doorstroming naar eerste elftal en behoud
van voetballende leden en trainers.
Verder binding met de regio.
Voor Voetbalacademie NEC is het
volgende van belang: kwaliteitsverbetering van de jeugdopleiding
met als resultaat: meest talentvolle spelers naar voetbalacademie. Binding met de regio
versterken. De regio waarin NEC
zich beweegt kent een straal van
40 km rondom Nijmegen.
De overeenkomst telt 6 pagina’s
met als hoofdstukken:
1. Uitgangspunten,
2. Belangen
3. Afspraken
4. Zichtbaarheid samenwerking
5. Extra mogelijkheden
6. Overige
7. Tussentijdse beëindiging
8. Algemeen.
Olympia’18 is de eerste voetbalvereniging in het Land van Cuijk die
zo’n samenwerkingsovereenkomst
met NEC sluit.

Olympia’18 en Voetbalacademie
N.E.C. gaan samenwerkingsovereenkomst aan!
Zaterdag 1 februari jl. ondertekenden Voetbalacademie NEC en
Olympia’18 een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 1-12020 tot en met 30-6-2022. Voor
NEC ondertekende Dominique
Scholten, manager van de voetbalacademie van NEC en tevens
hoofd jeugdscouting de overeenkomst.
Voor Olympia’18 waren dat voorzitter Fons Görts en bestuurslid
jeugdzaken Sander Tax. Bij deze
officiële bijeenkomst waren verder
ook aanwezig Arie Peters, be-
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Olympia vanaf de Zijlijn nieuwe stijl
(door Frans van Olympia)
De winterstop begon voor Olympia1 na de derde ronde bekerwedstrijd thuis tegen Boekel Sport,
gespeeld op dinsdagavond 17 december vorig jaar.
Terwijl de laatste competitiewedstrijd van Olympia’18 van dat jaar
op zondag 15 december tegen
Heeswijk nog overtuigend gewonnen was met 6-2, bleek de tank
toch redelijk leeg tegen deze tegenstander uit de vorige competities
(17-18 en 18-19) waartegen de glorieuze kampioenswedstrijd werd
gespeeld in april 2019. Boekel
Sport is aan een sterke opmars
bezig in die Derde Klasse, na een
uiterst zwak begin. Boekel Sport’s
wil om te winnen was die winteravond groter dan die van de selectie van Olympia’18, waar een
aantal sterkhouders niet meedeed
en extra rust kreeg, zoals de gebroeders Jochem & Douwe Zwaan.
Gevolg 3-2 verlies en helaas uitgebekerd.
Maar wel prachtige herfstkampioen met 27 punten uit 12 wedstrijden: acht overwinningen, drie
gelijke spelen en een grote nederlaag bij de start. Doelsaldo 31-15.
Van de 31 treffers maakte spits
Douw Zwaan er 14, waarna Freek
Kerkhoff volgt met 6 doelpunten
en Sam Luppes met 5 goals. De

voorsprong op nummer 2 Berghem
Sport bedraagt 2 punten en op
nummer drie Vianen Vooruit zelfs
8 punten. Maar effe voor de duidelijkheid: Olympia’18 heeft nog geen
periodetitel, wel eerste in de stand
van de tweede periode (12 punten
na 4 wedstrijden van de 9) en
herfstkampioen betekent in wezen
helemaal niets! Dus is het ook nog
niet echt verstandig nu al het K- of
P-woord in het Boxmeers mondje
te nemen. Maar dat we volop mee
doen is een schitterend feit.
Tijdens deze winterstop wel allerlei
mooie terugblikkende en vooruit
beschouwende interviews met
hoofdtrainer Wil Beijer (Klinknieuws Sport/De Maasdriehoek) en
aanvoerder Levi Meulensteen (De
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Gelderlander, editie Maasland).
Levi was met zijn grote liefde, een
prachtige dochter van verzorger
André, tijdens de W-stop zelfs afgereisd naar het appartement van
wereldster Lieke Martens, voormalig voetbalster bij Olympia’18
en toevallig of niet ook nog erelid,
in Barcelona. Wil liet de journalist
doodleuk komen naar een kroeg
(stamkroeg soms?) in zijn woonplaats Arnhem, het Haagje van
Oost-Nederland.
Ruim 2.5 week voetbalvrij voordat

en deden slechts 4 van de selectiespelers van Olympia 1 en 2 mee
aan Olympia’s Oliebollen Omloop.
Ra, ra wie waren dat? Wel was de
selectie gelukkig wel, tot behoorlijk
laat zelfs, goed aanwezig op de
Nieuwjaarsreceptie van Olympia’18 die middag in Olympus.
Op die receptie kreeg Olympia’18
twee prachtige nieuwe ereleden
met de namen Gerrie Nielen en
Goof Spiekman, volstrekt onmisbare krachten van vooral de accommodatieploeg. Bijna dagelijks
zijn zij te vinden op het sportpark,
zowel binnen, maar vooral ook buiten bij heg, boom, groen en de grasmatten. Beiden bescheiden.
Misschien wel te. Dus daarom alleen al fantastisch dat zij uitverkoren werden tot het erelidmaatschap van voetballend Boxmeers
Blauw-Wit. Nu hun portretten nog
op een dik klosje hout vastgelijmd
en gevoegd bij de andere nog levende ereleden en die ene erevoorzitter. Gehuldigd werden verder 8
jubilarissen, waarvan er 2 afwezig
waren: Harrie van den Bosch 50
jaar lid; John Weerepas, Simon
van Mierlo en Jurgen Verkuijlen
vanwege hun 40-jarig lidmaatschap; 25 jaar lid zijn: Hans Robben, Jochem Zwaan, Henk
Stroecken en Cees Nabuurs.

de voorbereidingen op de tweede
helft van de competitie weer van
start gingen op zondag 5 januari
2020. Helaas werd er niet getraind
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Als Team van het Jaar, dus geen
Clubman of Clubvrouw van het
Jaar dit keer, kwam uit de hoge bestuurdershoed het trio Kees Bentvelsen, Mark Jansen en Michel
Zweegers. Olympia’s founding fathers van het mannen 35-plus
voetbal op vrijdagavonden, later
ook gevolgd door vrouwen 30 plus
en daarnaast de actieve roergangers van het nieuwe Olympia’s Kickoff Toernooi voor de jeugd eind
augustus vorig jaar.

Horst en Overloon. Wittenhorst
bleek een fors maatje te groot voor
dit niet best spelend Olympia’18:
de ware passie, strijdlust en speldiscipline ontbraken, veel persoonlijke fouten en zwak in de omschakeling van aanval naar verdediging. Kortom een terechte nederlaag met maar liefst 6-0. Een heel
forse wake-up call. Wil Beijer had
zwaar de pe in! Hopelijk de spelers
ook. Het verschil tussen de eerste
en tweede klasse is nogal groot.
Zondag 26 januari was dé Dag van
dé Derby Volharding-Olympia’18,
die voor het eerst sinds lange tijd
weer in competitieverband gespeeld werd. Het werd, even afgezien van de uitslag, een memorabele dag in diverse opzichten met
een prachtig programma. Ontvangst om 11.30 uur op sportpark
Pelzer met aansluitend om 11.45
uur de onthulling van een gedenkteken voor ons plotseling in september 2019 overleden erelid en
kantinebaas Sjaphanto Guntlisbergen. Vanaf 12.00 uur de voorbeschouwing op deze zinderende
derby onder het gave genot van
soep met broodjes en de dorst lessen met een paar drankjes. Rond
13.00 uur vertrek van zo’n 150
Olympianen en supporters naar
Station Boxmeer Centraal voor de

Drie oefenwedstrijden op kunstgras speelde het team van assistent trainer/coach Ronny van den
Broek en teammanager Richard
Coenen. Tegen derde klasser
DVOL in Lent: 3-2 winst. En tegen
de eerst klassers Wittenhorst, getraind en gecoacht door Ton Kosterman, voormalig trainer bij de
jeugd van Olympia’18 en SSS’18 in
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laatste, dertiende wedstrijd van de
heenronde. Een dag die ook in het
teken stond van de onthulling van
een blijvend gedenkteken voor Sjaphanto Guntlisbergen, erelid en
kantinebaas van Olympia’18 en
voorzitter van de businessclub
Vrienden van Olympia, die veel te
jong in september 2019 overleed.
Na een mooie toespraak van Robert Philips, de nieuwe voorzitter
van de Vrienden van Olympia’18,
onthulden echtgenote Gabriëlle
Guntlisbergen-ten Cate en broer
Herbert Guntlisbergen voor veel
aanwezigen op emotionele wijze
het gedenkteken: een Amsterdammertje (paaltje) nabij het hoofdveld
van Olympia’18 vlakbij het doel.
Daarna voorbeschouwing in kantine Olympus met soep, broodjes
en bier. Vervolgens met rond de
150 supporters per trein naar Vierlingsbeek, waar uiteindelijk meer
dan 1000 toeschouwers getuige
waren van een enerverende derby.
Volop rookbommen, vlaggen, spandoeken en dikke trom brachten
hartstochtelijke Olympiasfeer.

treintrip naar station Boxmeer
Zuid (Vierlingsbeek) met diverse
extra rijtuigen van vervoerder Arriva. Dit combiticket met sponsoring door bestuur en vooral
Vrienden van Olympia kostte je
slechts 10 eurootjes
Op de laatste zondag van januari
dus de beladen en emotionele
derby in Vierlingsbeek tegen Volharding, die voor het laatst in 1974
was gespeeld. Ook in de tweede
klasse. Eveneens de eerste wedstrijd na de winterstop. Tevens de

Frans van Olympia
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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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