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Woord van de voorzitter

Vanochtend begon ik met het schrijven van mijn stukje voor de Olympiaan. Buiten zie ik de buren het
oud-papier naar buiten brengen en
klaar zetten voor de ophalers van
Olympia.
Dat is ongeveer de enige activiteit
die we bij Olympia in het weekend
nog kunnen uitoefenen. Voor degenen die daar een steentje aan bij dragen; complimenten voor dit werk
voor de inwoners van Boxmeer; bovendien is het ook een lichte vorm
van fitness en je bent lekker buiten
bezig. Maar dat is het dan wel ongeveer, er wordt in de jeugd nog wel
wat getraind en af en toe een onderlinge wedstrijd gespeeld.
En verder waren we genoodzaakt, vanwege de Corona-maatregelen, om
de eerste activiteiten van het nieuwe jaar, de olie-bollen-omloop en de
nieuwjaarsreceptie af te blazen.
Door de maatregelen vanwege Corona is de ALV van zowel juni als november uitgesteld. Dat Corona voor de club veel impact heeft moge duidelijk zijn, echter is het ook van belang hoe we het jaar financieel eindigen.
Aan de uitwerking van deze verslaglegging wordt de laatste hand gelegd.
Er zijn uiteraard heel veel inkomsten weggevallen, de barinkomsten zijn
de grootste inkomstenbron voor Olympia en daar hebben we nu al 10
maanden last van. De tijdelijke opening in de zomer en in de aanloop naar
het seizoen heeft wel wat opgeleverd, maar de maanden april en mei zijn
wel topmaanden die afgelopen jaar niets hebben opgeleverd. Inkomsten
uit contributie en sponsoring is wel op een gelijk niveau gebleven, de afmeldingen van leden zijn niet toe te schrijven aan Corona. Verder zijn er
nog steeds aanvragen voor proeftrainingen en ook krijgen we definitieve
aanmeldingen binnen.
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En dat mag gezegd worden, we zijn een stabiele club en moeten het uiteraard hebben van onze leden en onze sponsoren. We kunnen stellen
dat beide groepen vierkant achter Olympia blijven staan, en daar zijn we
als bestuur natuurlijk erg blij mee. Als straks alles weer een beetje normaal wordt en we weer wat vrijheid krijgen, willen we graag op een leuke
manier de aftrap doen voor de start van de rest van het voetbalseizoen
(en wellicht is dat pas in augustus) om onze leden en ook de sponsoren te
bedanken.
En voor die laatste groep doe ik een oproep aan onze leden; wees loyaal
koop lokaal. Al valt dat natuurlijk niet mee als bijna alles dicht is, maar
diverse ondernemers zijn zodanig creatief dat ze daar toch wel een oplossing voor bedenken.
Verder hebben we ook de verzoeken ingediend bij zowel gemeente als
overheid voor de diverse regelingen en deze zijn allemaal gehonoreerd.
Financieel zijn we een stabiele club en kunnen we wel een stootje opvangen, maar we hopen natuurlijk wel dat dat binnenkort allemaal weer een
beetje normaal gaat worden.
Wat we ook nog kunnen melden is dat een deel van de bar is voorzien
van nieuwe apparaten , en ook zijn er glazen, parasols en ook kleding geleverd. Dit is mogelijk door een nieuw contract met een andere bier-sponsor. Dat ziet er geweldig uit. Dus hopelijk kunnen we snel weer op een
enigszins normale manier elkaar treffen in de kantine, of op een ouderwetse donderdagavond of op zaterdag bij de jeugdwedstrijden of zondag
na de wedstrijden van de seniorenteams.
Voor nu wens ik iedereen veel succes en sterkte bij het leven in Corona
en het naleven van de maatregelen, het einde van deze periode lijkt wel
in zicht en hopelijk kunnen we elkaar dan binnen afzienbare tijd weer
fysiek treffen.

Fons Görts, voorzitter
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In memoriam Gerrit Weerepas

Op 30 september overleed Gerrit Weerepas in de leeftijd van 82 jaar. Gerrit
werd geboren in Oeffelt op 12 juli 1938.
In begin jaren ’50 kwam de familie
Weerepas naar Boxmeer wonen in de
Wim de Körverstraat (voorheen de Fabriekstraat). Gerrit werd al in 1953 lid
van Olympia’18. In die tijd beschikte
onze vereniging over maar 2 jeugdteams. Een A- en B-jeugd. Gerrit heeft
in beide jeugdteam gespeeld voordat hij
bij senioren in 1957 naar Olympia 2
ging.
Van 1959 t/m 1963 maakte hij deel uit
van ons 1ste elftal. Daarna ging Gerrit
naar Olympia3 wat toen met enkele oudere spelers en onder leiding van Mantje Martens (senior) een kampioenschap
meebeleefde. Gerrit (die t/m 2016 lid is
geweest), is in 2013 nog door Olympia’18 gehuldigd voor zijn 60- jarige
lidmaatschap.
Inmiddels was Gerrit lager gaan voetballen en stapte in 1968 over naar
de zondagsveteranen. Die waren elk seizoen het laagste team binnen onze
vereniging Olympia’18. Het was een eigen club,
die naast het wekelijks voetballen ook andere
activiteiten organiseerde, zo als bijv. gezamenlijk carnavalsmaandag naar de Metworst of kienen enz. Van deze club (veteranen) is hij tot nu
toe 52 jaar lid van geweest.
Voor al zijn diensten die Gerrit Weerepas als
speler, leider, mede-organisator enz. heeft betekend zijn wij hem namens Olympia’18 dankbaar.
4

2 Mei 1984 Olympia 9, (Zondags-veteranen)
voor de vijfde maal achter elkaar kampioen
Achterste rij v.l.n.r. Piet Gerrits, Johnny Weerepas, Rudy Kuppers, Frans
Fleuren, Gerrit Thielen, Gerrit Weerepas en Harrie Schaminee
Middelste rij v.l.n.r.: Gerrie Knuiman, Puck Verberkt, Iwan de Kort, Nol Philips, Hein van Raaij, Henk van den Hoogen en Jac Willems
Voorste rij v.l.n.r.: Peter van Duin, Harrie van Lin, Henk Holtermans, Rudy
van Raaij en Martien Schim.

Wij wensen zijn Tineke, kinderen, kleinkinderen en familie
veel sterkte bij dit verlies van Gerrit,
een sportvriend en echte Olympiaan.
GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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In memoriam Piet Janssen

Op 25 december 2020 kregen wij het
bericht dat oud-Olympiaan Piet
Janssen was overleden. Dat gebeurde in het hoge noorden op
woensdag 23 december 2020 na enkele dagen in Heerenveen. Hij was
daar vanuit het Maasziekenhuis
heengebracht. Piet werd geboren op
14 september 1945 in Boxmeer en is
75 jaar geworden. Hij had vele hobby’s en interesses. Ook binnen Olympia’18 straalde hij veel inzet
enthousiasme uit. Hij is trainer van
de dames geweest. Van 1977 t/m
1983 was hij verzorger van Olympia
1 onder leiding van trainers Will de
Haard en Henk van Doorn. Later
heeft Piet nog onder leiding van
Pierre Arts bij Olympia 8 gespeeld met in het seizoen 1993-’94 een kampioenschap.
Buiten Olympia’18 had hij nog vele hobby’s en was hij vrijwilliger. Het
vissen, dat hij deed. Hij was voorzitter en Erelid van vis-club “den
Berm”. Het biljarten en bij het Heilig Bloedsgilde waar Piet een tiental
jaren de grote trom sloeg. Deze laatste vereniging bewees Piet ook de
laatste Eer bij zijn afscheid.
Ook als vrijwilliger bij de lokale Radio Omroep presenteerde hij op zijn
manier uurtjes muziek van Hollandse bodem.
De laatste jaren speelde zijn gezondheid hem parten en de corona-virus
is de laatste duw geweest. Toch is het voor hem nog mooi geweest dat
hij op 4 september 2020 (10 dagen voor zijn 75ste verjaardag) nog zijn
50-jarige huwelijksfeest met zijn familie heeft mogen beleven.
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Olympia 1 uit 1978
Staande v.l.n.r.: Nol Philips(leider), Piet Jansen(verzorger), Peter Raafs,
Wijnand van Raaij, Gerry Knuiman, Peter Oonk, Noud Philips, Corry Verberkt, Hennie Brand, Peter Jansen, Piet Franken, Nol Gerrits(grensrechter), en Willy de Haard(trainer).
Hurkend: v.l.n.r. Martien Ermers, Ben Peters, Jan Berkvens, Piet Franssen, Hans Arts, Geert Meeuwissen, Frans Knuiman en Willy Kersten.

Wij van Olympia’18 danken Piet voor zijn inzet
bij onze club en wensen Riek en familie
veel sterkte bij het verlies van
deze verenigingsman.
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Uit de oude doos

“Een eigen voetbalveld voor de Olympia-jeugd”

Het voetbalteam van Boxmeer-West was in 1951 de tournooiwinnaar
Staand v.l.n.r.: Jan Peters(leider), Harrie Cremers, Ben Peters, Herman
Peters, Lambert Franken, Jac Jansen, Jan Sleddens(organisator schooltournooi) Nol Philips.
Voorste rij v.l.n.r.: Jac Cremers, Pierre Canjels, Mart Peters, Theo Kuppers, en Henk van Bree.
Op de achtergrond het zandveld (nu veld 2), waar jaarlijks in de jaren
’50 de schoolvoetbaltournooien tussen de buurtverenigingen van Boxmeer werden gespeeld.
Op 27 november 1959 heeft de jeugd van Olympia (toen in totaal 4 jeugdteams), op duidelijke wijze haar verlangen naar het bezit van een eigen
speelveld gedemonstreerd.
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P.S; Olympia beschikten toen in die jaren maar over 1 speelveld,wat nu
het hoofdveld is en had 3 senioren en 4 jeugdteams (een A, B, C, en D).
Zij (de jeugdteams en leiders), deden dit door middel van een protestdemonstratie bij de aanvang van een raadsvergadering die toen gehouden
werd bij het hotel “Het Rad”. (de plaats waar nu Big Bazar is).
Met grote spandoeken werden hun wensen aan de Raad kenbaar gemaakt. Vele jongens tussen de 10 en 18 jaar moesten blijven wachten
omdat de leiding van Olympia ze niet als lid konden aannemen wegens
het gebrek aan speelvelden.
Op betreffende raadsvergadering hebben verschillende raadsleden het
woord gevoerd ten gunste van Olympia-jeugd, terwijl door enkele leden
aan B.& W. werd verzocht om direct een beslissing te nemen.
De Burgemeester zegde een spoedbehandeling toe en beloofde op de volgende vergadering met een voorstel te komen.
De raadsleden gaven echter B. & W. om aanstonds te beginnen, omdat
niet langer gewacht kon worden. Door de pers en radio werd veel aandacht
besteed aan dit originele protest en door enkele dagbladen werden er zelfs
foto’s geplaatst. Vrij snel hebben B. & W. een terrein bescikbaar gesteld
achter de gebouwen van de C.P.V. (de latere Friki kippenslachterij), voor
de aanleg van een noodspeelveld. Dit terrein zal worden omgeploegd en
in het voorjaar worden ingezaaid. De grootste nood is dan spoedig gelenigd.
Hopelijk komt nu ook spoedig de toestemming voor de aanleg van een heel
complex terreinen, of zou het nodig zijn dat men ook in Den Haag een protestdemonstratie gaat houden?
Ik hoop het niet. Men heeft daar achter de Friki toch tot 1962 gespeeld.
Mede omdat in 1961 de gemeente Boxmeer het 2de veld egaliseerde en er
gras inzaaide (wat toen een zandvlakte was met 2 doelen erop), kon men
weer terug naar de Graafseweg.
Een Boxmeerse voetballeider.
(Uit het clublad van Olympia van december 1959.)
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Olympia 5 (‘s Zondags-veteranen), Kampioen seizoen 1967-1968.
Staande v.l.n.r.: Winus Giezen, Harrie Schaminee, Theo Peters, Jac
Nooijen, Puck Verberkt, Johnny Weerepas en Jan Peters
Hurkend v.l.n.r.: Gerrit Thielen, Gerrit Verberkt, Gerrit Weerepas,
Simon Beek, Henk Ankersmit, Harrie van Lin en Henk Kuppers

door Nöl Philips
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Start competitie 2021

Twee scenario’s voor herstart competities amateurvoetbal in voorjaar
2021

Op dinsdag 12 januari heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige
lockdown in ieder geval wordt verlengd tot en met 9 februari. Er zijn
dan nog twee scenario’s voor de herstart van de seniorencompetities.
Begin december 2020 werd duidelijk dat door de lockdown het niet meer
haalbaar is om de huidige competities volledig uit te spelen. Hierdoor
blijven er de volgende twee scenario’s over:
De huidige competitie opdelen in halve poules waarbij er alsnog een
hele competitie wordt gespeeld.
Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft.

•
•

Met de eerstvolgende persconferentie hopen we van het kabinet meer
duidelijkheid te krijgen over eventuele versoepelingen voor de sport. Op
basis hiervan zal uiterlijk in de week van 9 februari een besluit worden
genomen over de hervatting van de competities.
De geplande voorjaarsreeks 2021 van de jeugd die zou beginnen op 23
januari is door corona in de war geschopt. Er
was gepland om dan voor junioren 1ste klassen
en lager poules te formeren van 8 teams. De resultaten uit deze te spelen eerste periode vormen dan de basis voor de daarna samen te
stellen voorjaarsreeks.
Indien de competitie wordt hervat kan er tot
eind juni worden gevoetbald. De verwachting
is dan dat er niet eerder dan half maart weer
wordt gestart.
door Marius Verkuijlens
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Ledenoverzicht per 1 januari 2021

Ledenoverzicht per 1 januari 2021
Overzicht van het ledenbestand per 1 januari over de laatste 4 jaar

2018

leeftijd
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

2019

geb.jaar aantal

geb.jaar aantal

'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

Totaal

802 Totaal

2011

2020

'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

22
21
22
18
39
41
34
32
42
59
80
125
185
90
0

2021

geb.jaar aantal
'29 t/m '49
'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

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

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

geb.jaar aantal

aantal

'26 t/m '40
'41 t/m '45
'46 t/m '50
'51 t/m '55
'56 t/m '60
'61 t/m '65
'66 t/m '70
'71 t/m '75
'76 t/m '80
'81 t/m '85
'86 t/m '90
'91 t/m '95
'96 t/m '00
'01 t/m '05
'06 t/m '10

24
13
18
28
41
41
59
30
29
45
75
125
210
127
2

6
5
2
-3
-2
1
-31
1
15
6
2
-19
-68
-52
-2

Totaal

867

-139

30
18
20
25
39
42
28
31
44
51
77
106
142
75

4
-1
1
3
1
-4
-4
-5
8
-3
-2
-19
-16
-12
0

728

-49

20212001

2011
leeftijd

geb.jaar aantal aantal
'28 t/m '50
'51 t/m '55
'56 t/m '60
'61 t/m '65
'66 t/m '70
'71 t/m '75
'76 t/m '80
'81 t/m '85
'86 t/m '90
'91 t/m '95
'96 t/m '00
'01 t/m '05
'06 t/m '10
'11 t/m '15
'16 t/m '20

777 Totaal

2001

2021-

20212020

geb.jaar aantal

aantal

'26 t/m '30
'31 t/m '35
'36 t/m '40
'41 t/m '45
'46 t/m '50
'51 t/m '55
'56 t/m '60
'61 t/m '65
'66 t/m '70
'71 t/m '75
'76 t/m '80
'81 t/m '85
'86 t/m '90
'91 t/m '95
'96 t/m '00

9
9
14
20
19
33
44
45
53
50
49
68
150
125
0

21
9
6
5
20
9
-16
-14
-9
1
28
38
-8
-50
0

Totaal

688

40

Per 1 januari 2021 telt Olympia'18 728 leden. T.o.v. vorig jaar is het aantal met 49 gedaald.
Deze daling wordt veroorzaakt door de jeugd van 19 jaar en jonger en was afgelopen jaar 47.
De afname van het aantal leden in vergelijking met 10 jaar terug is 139. Deze komt voor rekening
van de jeugd van 19 jaar en jonger nl. 141.
Bij de jongste jeugd, t/m 9 jaar, is de daling fors (54); dat geldt nog meer bij de
leeftijdsgroep van 10 t/m 14 jaar (68).
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Scheidsrechter in Coronatijd

Mijn sporttas staat nog steeds klaar. Hierin alle spullen die je als scheidsrechter nodig hebt. Kaarten en fluitje bovenop. Elk moment verwacht je
een berichtje van de wedstrijdsecretaris. Ook de KNVB wedstrijdzakenapp wordt regelmatig gecontroleerd. Maar het blijft stil, heel lang stil en
ik ben bang dat dat nog wel even zo zal blijven.
Na het vroegtijdig staken van de competitie 2019-2020 werden we voorbije
zomer weer enthousiast. De coronamaatregelen waren flink versoepeld,
zodat dat er weer getraind kon worden en de competitie 2020-2021 in september weer van start kon gaan.
In onze voorbereiding op het nieuwe seizoen werden de nodige afspraken
gemaakt met de wedstrijdsecretariaten van de jeugd en de senioren.
Onder leiding van Coen van Straaten werden de spelregelwijzigingen
2020-2021 doorgenomen en veel voorkomende wedstrijdsituaties getoond
en hoe daar mee om te gaan. Ook de van kracht zijnde coronamaatregelen
werden besproken. Wij waren er dan ook helemaal klaar voor. En warempel we gingen van start met de beker in augustus en de competitie in september. Gelukkig maar. Even nog onwennig, na zo’n lange tijd, maar al
snel de focus weer te pakken. Vooral met twee wedstrijden per week, zaterdags de jeugd en zondags de senioren. Maar helaas van korte duur. Corona had andere plannen en gooide ons hele leven op zijn kop. Vanaf half
oktober ligt alles stil. Geen voetbal, geen competitie. Het scheidsrechtersfluitje ligt werkloos in de tas.
Inmiddels is het januari 2021 en zie ik het somber
in. De competitie 2020 -2021 mogen we vergeten.
De spullen blijven in de tas. Geen aftrap, geen voetbaltechnische hoogstandjes, geen gemekker op het
veld, geen derde helft. We zullen alle hoop moeten
richten op de competitie 2021 -2022 en hopen dat
voldoende mensen zijn gevaccineerd. Dan mogen
we weer, doen wat we zo lang hebben gemist. Dan
kunnen we weer spelen en genieten van het spel.
Ook ik kijk daar naar uit.

door Frans van der Zande

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Een geluid van de accommodatie

De coronatijd, competitievoetbal en de accommodatie. Op donderdag 12
maart 2020, werden voor de eerste maal alle voetbalwedstrijden zowel
het betaald als het amateurvoetbal t/m 31 maart 2020 afgelast vanwege
het coronavirus. Olympia 1 speelde de laatste wedstrijd op zondag 8
maart 2020 thuis tegen Real Lunet 1. Maar door de latere algehele afgelasting duurde de rusttijd voor Olympia 1 langer en wel t/m 4 augustus 2020 voordat er weer trainingen werden hervat. Er werden enkele
oefenwedstrijden gespeeld met daarna 3 bekerwedstrijden. Het competitieseizoen 2020-2021 telde voor Olympia 1 maar 2 wedstrijden na-

melijk Vianen Vooruit 1 (20 september) uit en 11 oktober thuis tegen
Venhorst 1. Tussendoor werd op 27 september 2020 thuis al afgelast
tegen Volharding 1 (corona bij onze gasten). Olympia 2 speelde toen
(dinsdag 13 oktober) nog de laatste wedstrijd voor de volgende ronde
van de beker, werd na gelijkspel uitgeschakeld door strafschoppen. Op
woensdag 14 oktober werd er voor de 2de maal een algehele stop van
het amateurvoetbal ingelast. Voor de vrijwilligers van Olympia’18 is
met gepaste afstand en de gebruikelijke pauze (om half 10), dagelijks
steeds alles doorgegaan wat de werkzaamheden betreft. Naast het
steeds weer terugkerende onderhoud, reparaties, groenvoorzieningen
14

en het schoonmaken van de reclameborden. Deze laatste kregen nu een
goede beurt vanwege de roestige aanslag die in de tijd dat er beregend
werd een kleurtje kregen. Nadat we in een vorige Olympiaan, “Den
Bult” wat betreft het opknappen hadden belicht, is er nu (november
2020) voor de werkplaatsen (oude accommodatie) alles betegeld (zie bijgaande foto). Neen rustig wat de voorzieningen
betreft, is het voor de middag niet op ons mooie
sportpark “Pelzer” van Olympia’18. Hopelijk
komt er in 2021 ook wat het competitievoetbal
betreft, weer wat nog meer leven daar aan de
Graafseweg.

door Nöl Philips

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Vrienden Van Olympia vieren
Kerstdrive
Op zondag 13 december werd een Kerstdrive georganiseerd voor de
leden van VVO. Deze happening vond plaats op de nieuwe locatie
van Toon Pelzer schoonmaakbedrijf aan de Lionstraat.

Bij aankomst werd je door één van de bestuursleden, Ellen Toenders, Brechtje Janssen, Robert Philips, Wim Smits, Toon Pelzer of
Gerton Peeters ontvangen. Je kreeg een zwart mondkapje met het
nieuwe logo van VVO, volgens mij met de initialen SG van Sjaphanto Guntlisbergen, een mooie herinnering aan hem.
De Vrienden, die veelal met z’n tweeën kwamen en op een vooraf
afgesproken tijdstip om drukte te mijden, werden eerst op de foto
gezet. Met een winkelkarretje ging het dan verder en konden ze zelf
hun Kerstpakket inladen. De binnenhal van Toons bedrijf was omgebouwd tot een soort luxe supermarkt. Je kon een drankje krijgen,
of iets warms of een wijntje, naar gelang de wensen.
Aan het einde van de hal
stond een ouderwetse stoel
met een echte Kerstman
erin.
16

Ik heb een quizvraag: “Wie was de Kerstman?”
Na het verlaten van de hal, dus direct buiten onder het afdak stond
een bar met Warsteiner. Je kon daar ook iets warms eten en/of
warms drinken. Zo bescheiden als ik was,
beperkte ik mij tot het drinken van een
glaasje Warsteiner, kunnen er ook twee geweest zijn. In die korte tijd, dat ik er was,
heb ik zeker vijftien bekende Vrienden een
fijn Kerstfeest mogen wensen. Onder het
overdekte buitengedeelte speelde de groep
Angels Rule uit Boxmeer.
Het geheel krijgt van mij een grote pluim.
door Jan van Hout
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Corona is ook de Oliebollen Omloop
Olympia’18 de baas
Wat koning winter nooit is gelukt, is ons de werkgroep Oliebollen Omloop Olympia’18, nu met Corona overkomen.
De Oliebollen Omloop die op zondag 3 januari 2021 voor de 40e keer
zou worden gehouden op ons prachtige sportpark en het naastgelegen
Brestbos kon helaas geen doorgang vinden. Waar in het verleden door
slechte weersomstandigheden zoals ijzel en sneeuw een weekje uitstel
mogelijk was, is dit nu met Corona van een heel andere orde.
De Coronapandemie woedt in alle hevigheid voort en ontwricht ons sociale leven volledig waardoor wij waarschijnlijk gedwongen zijn om de
Oliebollen Omloop dit jaar volledig te schrappen.
Uitstel tot het voorjaar, wat oorspronkelijk de gedachte was van de
werkgroep, zit er met de huidige ontwikkelingen niet in. Pas na de

zomer wanneer er voldoende mensen gevaccineerd zijn, zal het normale
leven weer op gang komen.
De 40 jarige jubileumeditie van de Oliebollen Omloop Olympia’18 zal
dan ook hoogstwaarschijnlijk pas plaats vinden in 2022. Dit wordt dan
18

het eerste sportieve evenement van de nieuwe gemeente Land van
Cuijk.
Wat 40 jaar geleden is begonnen
als een clubactiviteit, om in de
winterstop de voetballers van
Olympia’18 in beweging te houden, is door deelname aan de Run
Competitie Land van Cuijk en
Maasduinen uitgegroeid tot een
sportief regionaal hardloop evenement met een speciaal karakter: de “OOO”, ofwel de Oliebollen
Omloop Olympia’18. De laatste
jaren zorgt de combinatie Oliebollen Omloop en Nieuwjaarsreceptie voor een gezellige drukke dag
op Sportpark Pelzer waarbij de
sportieve uitdaging, het informele
samenzijn en de nieuwjaarswensen centraal staan. Dat hebben we
deze januarimaand node gemist.
Maar wees gerust in 2022 zullen we dit weer op de gebruikelijke wijze
kunnen organiseren en vieren en zal er over
Corona alleen nog maar worden nagepraat.
Daarom houd afstand, blijf gezond en hou vol.
Tot volgend jaar bij de 40e Oliebollen Omloop
Olympia’18.

door Frans van der Zande
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"Vriend Van Olympia"

"Vriend Van Olympia"
Please allow me to introduce myself
I’m a man of wealth and taste
I’ve been around for a long, long year
Stole many a man’s soul and faith’
Een ietwat vreemde opening zal je denken, maar dit is niet zonder reden.
Zoals iedereen weet, bevinden we ons momenteel in een vreemde en bizarre situatie. Het coronavirus houdt ons in een ijzeren greep en daaroverheen krijgen we nog de clowneske capriolen van een narcist die de
scepter zwaait over de Verenigde Staten.
Vandaar de eerste zinnen van een klassieker van The Rolling Stones:

‘Sympathy for the Devil’
De onderliggende gedachte is hier namelijk een soort van protest tegen
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de grootheidswaanzin die
iets teveel zogenaamde leiders tentoonspreiden.
‘Trump verdeelt en sport verbroedert’. Dat wil ik hiermee
aangeven.
Mij is verzocht om als hoofdsponsor van deze prachtige
vereniging iets te schrijven
in ons clubblad.
Oké, daar gaan we: Mijn
naam is Maurice van Neerven, partner van Sandra en
samen zijn we de trotse ouders van drie geweldige dochters in de leeftijden van 23,
20 en 16 jaar. We zijn woonachtig aan de Spoorstraat in Boxmeer.
In 1995 heb ik de in de wijde regio bekende sportzaak Willy Arts overgenomen. Sinds 2021 is de sportzaak gevestigd aan d’n Entrepot 5 te Boxmeer. Het pand is 650 vierkante meter groot, ruim opgezet, zodat alles
goed gepresenteerd kan worden. We zijn zeer goed te bereiken met een
groot aantal parkeerplaatsen pal voor de deur. Gezien het feit dat ik hoofdsponsor ben van een voetbalclub is één van de speerpunten artikelen die
gerelateerd zijn aan het edele voetbalspel.
Sport 2000 Van Neerven Boxmeer is al geruime tijd de trotse hoofsponsor
van Olympia’18. Daarom zijn we als team van Van Neerven Sport beretrots dat we op het shirt van ons vaandelteam prijken. En dit doen we in
goede en in slechte sportieve tijden. Bij voetballen win en verlies je samen.
Je promoveert en degradeert. Dat is onontkoombaar in welke sport dan
ook. Daarbij is uiteraard het sociale aspect ook van groot belang, sterker
nog, dit is mijns inziens nog van veel grotere waarde dan het winnen of
verliezen van een potje voetbal. De vrienden die ik heb gemaakt in de voetballerij zijn me liever dan al het andere.
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Als ik aan Olympia denk, dan denk ik aan vriendschap, samen op vele
vlakken iets bereiken, sportief, maatschappelijk, iets betekenen voor de
vele leden. En we mogen ook niet vergeten dat een vereniging niet zonder
zijn vrijwilligers kan die het cement van de club zijn. Zonder hen is het
ondoenlijk om een club als Olympia te laten draaien.
In alle objectiviteit durf ik te stellen dat we één van de mooiste sportparken in de regio hebben. De tegenstander staat bij het betreden van deze
parel al direct met 1-0 achter. En ook dit is één van de dingen die onze
vrijwilligers weten te bewerkstelligen.
En dan is er nog onze prachtige kantine waar de wedstrijden geanalyseerd
worden en de verbroedering plaatsvindt, waar die op het veld even daarvoor nog wel eens ver te zoeken was. Zo hoort het ook: op het veld mag je
best fanatiek zijn en willen winnen, zolang alles binnen de gestelde regels
en normen gebeurt. En daarna samen, al dan niet met de tegenstander,
het glas heffen, de boel relativeren en over tot de orde van de dag.
En dat is soms verdomd moeilijk, zeker na het schokkende nieuws dat een
dierbare vriend, positivo, onvoorwaardelijke vrijwilliger, voorzitter van de
club, voorzitter VVO, kantinebeheerder, keeper, lid, kortom gewoon een
prachtig mens, plotseling van ons heen is gegaan op een veel te jonge leeftijd zonder echt afscheid te hebben genomen. Iemand die nog lang niet
klaar was met de club en nog veel plannen voor de toekomst had. Hij zal
voor altijd in onze harten voortleven.
Ikzelf was als sporter een zogenaamde allrounder. Het rijtje sporten dat
ik, al dan niet in competitieverband, heb gespeeld is een aardig rijtje mag
ik wel stellen: basketbal, tafeltennis, tafelvoetbal, taekwondo, hardlopen,
tennis en voetbal.
Nadat ik op mijn 18e lid geworden ben van Olympia, heb ik me volledig
gefocust op het voetbal. Ik
kon me ergens in vastbijten
en daardoor heb ik ook hier
een aardig niveau kunnen
bereiken. Zoals bij elke vereniging zijn er ook bij Olympia strubbelingen geweest en
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zullen er ook altijd zijn. Ook dit is inherent aan een vereniging, maar dan
is het altijd zaak om de boel weer op te pakken en op een positieve manier
weer door te gaan. Destijds waren er nogal problemen rond het eerste elftal waar nogal wat spelers het voor gezien hielden. Ik kan me nog herinneren dat ik, tot mijn grote verbazing, een telefoontje kreeg van de
toenmalige trainer Peter Janssen. Hij vroeg of ik de zondag erop mee wilde
naar Bergeijk om daar tegen de plaatselijke club te spelen. Het eerste wat
ik zei was dat hij mijn broer Gidi moest hebben. Die had namelijk al heel
wat wedstrijden voor ’t urst’ gespeeld tot die tijd. Nee, was zijn antwoord,
ik bedoel echt jou. Nou, daar kon ik geen nee tegen zeggen en dientengevolge stond ik die dag erop, weer tot mijn grote verbazing, in de basis en
debuteerde in de 1e klasse KNVB. Het was de laatste wedstrijd van het
seizoen en degradatie was niet meer te voorkomen. Het jaar erop was ik
onderdeel van de selectie.
Graag wil ik dan ook positief afsluiten en iedereen veel gezondheid en
sportiviteit toewensen.
Ook mij kan het zo nu en dan benauwen, maar dan besef ik: ik sta niet alleen.

Dit raakt ons allemaal, dus heb
vertrouwen.
Al vergt het veel, we komen hierdoorheen.
Met een hartelijke groet,
Maurice van Neerven

door Maurice van Neerven
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G(eweldig)-voetbal – januari 2021

De wedstrijden en de competitie van het najaar zijn
na een mooie start al na een tijdje in oktober weer
stilgelegd door alle maatregelen rondom het Corona
virus. Helaas geen trainingen en geen wedstrijden.
In 2020, het jaar van het 25-jarig jubileum van de
afdeling G-voetbal van Olympia’18 is dus volledig
anders geworden, dan dat we ons van te voren hadden kunnen voorstellen. Maar dat wisten we natuurlijk al in maart 2020, toen Corona ons in de
greep nam. Een heleboel dingen zijn nog steeds niet vanzelfsprekend en
moeten aangepast worden uitgevoerd. Ook de voorbereidingen van ons
25-jaar G-voetbal bij Olympia’18 in 2020 staan nu al een heel jaar in de
wachtkamer. Wat kan en mag er in de nabije toekomst? We zullen maar
afwachten wanneer er weer wat beweging komt in het amateurvoetbal.
Al met al was 2020 een bijzonder somber jaar op het gebied van sport en
het sociaal samenzijn. Voor veel G-voetballers bracht het ontbreken van
het voetbal ook een stukje sportieve en sociale eenzaamheid, want Olympia’18 was toch een belangrijke sociaal factor in hun leven. 2020 werd een
jaar dat we dan ook met een sombere stemming zouden afsluiten, want
we eindigden het jaar in een lock-down. Kerst en oud en nieuw in een zeer
kleine familiekring kunnen en mogen vieren. Geen Nieuwjaarsreceptie
bij Olympia’18 en geen Olympia’18 Oliebollen Omloop. Alles werd geannuleerd. In 2020 hebben ook velen van ons familieleden en vrienden helaas zien wegvallen. Een bijzonder jaar met heel veel verdriet en
eenzaamheid, dat we niet snel zullen vergeten.
2021 is al enkel weken onderweg. Hoopvol naar de toekomst en hopelijk
een positief jaar voor iedereen!
G-VOETBAL COMPETITIE 2020-2021 NOG NIET HERVAT
Olympia’18 G1 en Olympia’18 G2
Onze spelers van Olympia’18 G-voetbal waren het seizoen met heel veel
enthousiasme gestart. Na het afbreken van de competitie in het vorige
seizoen had iedereen er zin in om het nieuwe seizoen volop van het voetbal
te gaan genieten. Helaas was dat van korte duur. Op dit moment in ja24

nuari 2021 kijken we uit naar het moment dat de bal weer mag gaan rollen. Wanneer dat zal zijn is even moeilijk te voorspellen, want het corona
virus moet eerst echt onder controle zijn. Houd vol, blijf enthousiast, blijf
gezond en hopelijk tot gauw!

G-VOETBAL IN 2021
Leiders / trainers / spelers!
Ook nu in 2021, in deze bijzondere tijd, hebben de G-voetballers zo af en
toe een steuntje nodig, dus een berichtje via email of de telefoon of via
Whatsapp gebeurt nog regelmatig. Met andere woorden we blijven in contact. Dat is ook een verantwoordelijkheid van onze leiders en trainers
naast de gewone voetbalactiviteiten bij training en wedstrijd.
En…
Heb jij straks als we weer het veld op mogen, 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 ook in 2021 nog altijd een aantal leuke en gemotiveerde voetbal-enthousiaste trainers gebruiken, die samen met de huidige, kleine
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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.
En…
Ken je iemand met een beperking die na het corona virus, toch ook weer
sociaal en sportief aan de slag wil, voetballen leuk vindt, en op zoek is
naar een leuke club, dan hebben we bij Olympia’18 G-voetbal nog zeker
plek voor nieuwe spelers. Onze huidige spelers worden wat ouder en
sommigen hebben de veteranenleeftijd al lang bereikt , zodat het conditioneel net even minder makkelijk gaat als een aantal jaren geleden.
Dus nieuwe, jonge en enthousiaste spelers om ons te versterken zijn
van harte welkom. Je bent nooit te jong of te oud om te sporten, dus
kom erbij!
Want ook in 2021 zal het G-voetbal bij Olympia’18 verder willen bouwen aan de toekomst met G-voetbal.
Wil jij ons helpen? Laat je horen, want elke steun is welkom, zodat bij
Olympia’18 onze G-voetballers kunnen blijven voetballen en blijven genieten van deze mooie sociale sport.
Altijd doen! Want G-voetbal is bijzonder en
G(eweldig) voetbal.

door Joop Huijbers
(coördinator G-voetbal Olympia’18)
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Honderd jaar Jubileumboek gemist?!

Op de één of andere manier is deze bijdrage voor het jubileumboek “100
jaar BSV Olympia’18” aan de aandacht ontsnapt en is er niets van gepubliceerd. De toenmalige bestuursleden zijn niet meer actief en de huidige bestuursleden waren toen nog niet in beeld. Op zaterdag 15 juli
2000 opende Olympia haar nieuwe accommodatie met de wedstrijd
tegen PSV.
Daar was een hele voorbereiding aan vooraf gegaan. Het toenmalige
Bestuur had samen met de Rabobank besloten de organisatie op zich
te nemen. De algehele leiding en dus verantwoordelijkheid en coördinatie van de wedstrijd was namens Olympia neergelegd bij Jan van
Hout (voorzitter) en Harry Strik (secretaris) en namens de Rabobank
Boxmeer was dat Bart van den Heuvel.
De te organiseren activiteiten werden verdeeld in 7 hoofdgroepen:
Sponsoring; Sjaphanto Guntlisbergen, Frans van der Zande,
Robert Philips en Mark Peters.
Public relations; Frans Fleuren, Geert Meeuwsen, Margit van den
Berg, Chris van Beek.
Entree en verkoop; Edwin de Bruin, Hein van der Werff, Simon van
Mierlo.
Parkeren; Maurice Hurkmans, Jurgen Verkuijlen.
Orde, veiligheid en bewaking; Eric van Uden, Marius Cornelissen.
Horeca; Theo Klaassen, Leon Hermans, Betty Tunnissen, Jo Kusters, Minie Schaminee.
Algemeen; Piet Peters, Jos Philips, Theo Thielen, Gerry Knuiman,
Stefan van Elst, Jo Peeters.

•
•
•
•
•
•

Ik bespaar jullie de beschrijving van de werkzaamheden en taken, die
we hadden opgesteld en ook de namen van de mensen, die op die dag
actief werden ingeschakeld. Na een uitvoerig verslag van de Gemeente
kregen we vergunning om de wedstrijd te organiseren. We moesten wel
met veel zaken rekening houden, maar dat hadden we met de groepsindelingen al goed geregeld.
Uiteindelijk werd het 15 juli, gelukkig hadden we in de voorverkoop al
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veel kaarten verkocht, want de vraag was groot om deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. Op die bewuste zaterdag regende het en dat
werd na de aftrap alleen maar erger. Behalve die regen, regende het
ook doelpunten. Olympia verloor met 20 – 0. Het scorebord kon gelukkig
maar tot 19 tellen. Na afloop werd het erg gezellig in de nieuwe accommodatie met sponsoren en afgevaardigden van PSV en in de oude kantine met supporters. De nieuwe accommodatie was toen nog niet
opgeleverd, maar we konden het gedeeltelijk gebruiken.

PSV Eindhoven

Enkele bekende spelers waren: Mark van Bommel, Wilfred Bouma, Arnold Bruggink, Ernest Faber, Jan Heintze, Joonas Kolkka, Ruud van
Nistelrooij, André Ooijer, Dennis Rommedahl, Ronald Waterreus, Chris
van der Weerden en Mateja Kezman.
Op 16 november 2020 overleed Harry van Raaij, de toenmalige voorzitter van PSV. Hij stuurde ons op 3 augustus 2000 bovenstaande bedankbrief, die ik jullie dit keer niet wil onthouden.

28

door Jan van Hout
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Een van de klussen van
Olympia’s vrijwilligers

Evenals vele andere clubs en verenigingen in en rond Boxmeer is v.v.
Olympia '18 Boxmeer blij en trots op haar sponsors. O.a. het gezelschap
"De Vrienden van Olympia” zijn onmisbaar geworden, en steunen onze
vereniging in goede en minder goede tijden.
Dat Olympia'18 hier zeer dankbaar voor is bewijst bijgaande foto.
Werkelijk alle reclameborden op de beide velden 1 en 2 zijn rondom verwijderd en zoals op de foto te zien is door een
aantal van onze vrijwilligers stuk voor stuk
handmatig schoongemaakt en teruggezet.
De borden glanzen en schitteren weer in de
nog spaarzame voorjaarszon.
Ook de Olympiaan redactie wil langs deze
weg onze vrijwilligers danken voor deze zeer
tijdrovende inspanning, hulde hiervoor.
Olympia'18 dankt langs deze weg alle sponsors waarbij wij hopen op een voortzetting
van een respectvolle samenwerking van en
met onze clubleden.
Redactie De Olympiaan
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Objectief bekeken.....

Kort voor aanvang van een voetbalwedstrijd zien we het wekelijks op tv.
Trainer/coaches of managers die elkaar vriendelijk begroeten en omhelzen
bij het betreden van het veld.
De hartstocht spat er nog net niet af bij deze komedie.
Wat beiden elkaar vervolgens toefluisteren weet ik niet, maar wanneer
ze elkaar een prettige, of een goede wedstrijd wensen, ben ik ervan overtuigd, dat ze er beide geen flikker van menen!
Sinds een aantal jaren zijn deze toneelstukjes een vast gebruik.
Waarom doen ze dit dan, vraag ik mij af.
Ik houd het erop dat het is voor de bühne, schone schijn dus. De spelers
op het veld peppen elkaar inmiddels op door elkaar voor de zoveelste keer
te huggen, high fives rond te strooien, evenals de boks en tenslotte de gezamenlijke scrum.
Kom op hè, kom op hè, kom op hè....veel meer zinnigs komt er meestal
niet uit.
En wat is de meerwaarde van dit alles? Ach, zo doen ze het toch overal....!!
De camera registreerde weer alles, de wedstrijd kan beginnen.
De beide coaches langs de zijlijn bewegen zich nerveus heen en weer in
hun afgebakende vakje voor de dug-out.
(Overigens lijken sommige dug-outs tegenwoordig op de eerste 6 riante
rijen van een stadsschouwburg).
Maar goed, de hartelijke begroeting van tevoren lijkt vergeten, want tijdens de wedstrijd lijkt het alsof de beide coaches elkaar niet zien staan.
Ze doen ook geen enkele poging. Ze mijden elkaar de gehele wedstrijd.
Dit is echter schijn want ze zien en horen alles van elkaar.
Het is psychologie van de koude grond en het groene gras, het zij zo.
Een ander soort psychologie is het gebruik of misbruik van voetbaltermen.
Voor de trainer van Fortuna Sittard, Kevin Hofland betekende dit zijn
uiteindelijke ontslag, mede doordat Kevin tijdens wedstrijdbesprekingen
termen gebruikte als hoog druk zetten, restverdediging, cirkelpressie, de
bus parkeren, zône-dekking, met de ruit naar achteren, etc., etc.
Zijn spelers knikten meestal heel stoer dat ze begrepen wat hij bedoelde,
maar eenmaal in het veld bleek het tegendeel.
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Sommige spelers begrepen
geen ene moer van zijn tactische uitleg.
Het bestuur was ter ore gekomen dat spelers zijn wedstrijdbespreking
niet
konden volgen. Dankzij de
intelligentie!! van zijn spelers werd de onbegrepen
Kevin Hofland dus reeds na
8 wedstrijden ontslagen.
Helaas, houdoe en bedankt.
Moet je de lagere school afgemaakt hebben om te begrijpen dat de terugkeer van Arjen Robben naar de club van zijn hart, FC Groningen, een miskleun is geweest? Neen, want het was min of meer te verwachten dat het
niet ging zoals Arjen zelf hoopte. Zelfs het wat mindere niveau van FC
Groningen blijkt teveel gevraagd. Ex-wereldvoetballer Robben werd tijdens zijn 20-jarige loopbaan doorlopend genoemd als "de man van glas”.
Als een man met een zéér lage pijngrens, oordeelde men.
De man die het wereldkampioenschap voor Nederland in 2010 op de punt
van zijn schoen had, was naar eigen zeggen zelden echt fit. Blessures teisterden zijn loopbaan welke begon in het jaar 2000 bij FC Groningen. Na
het groen-wit van FC Groningen was hij met tussenpozen belangrijk bij PSV –
CHELSEA - REAL MADRID en BAYERN MUNCHEN. Tussendoor nog
even 96 interlands inclusief 37 goals. Dat Arjen uit
zijn voetbalpensioen stapte
kenmerkt hem als voetballiefhebber. Op het moment
van dit schrijven heeft
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Arjen zich weer aangesloten bij de groepstrainingen in het Oosterpark
stadion. Nog één keer wil hij zich terugknokken. Nog een half seizoen wil
hij laten zien dat "de man van glas” het toch maar mooi langer volgehouden heeft dan zijn ex-oranjeploegmaten Robin-Wesley-Ruud-Mark en Rafael. Arjen voetbalt inderdaad nog steeds, maar wanneer je tijdens je
carrière zóveel wedstrijden MINDER speelt dan je collega's, tja?!
Een trainer/coach van het Nijmeegse NEC opperde eens dat hij vooral
voor het publiek NEC herkenbaar voetbal wilde laten spelen. Dit zou het
publiek wel op prijs stellen.

Bovenstaand het kampioensteam van NEC seizoen 1963 – 1964.
Staand vlnr: Sewalt-Meijers-de Hond-Derksen-coach Remmers-Ruiter-Merkx-de Koning-Weustink-Smit-Ruys.
Zittend vlnr: Smulders-van Reeken-Zweers-Werts-van Doorneveld.
Maar het publiek herkende geen enkel systeem, in hun ogen was het
altijd klote. Totdat er een bijdehante NEC-supporter riep dat NEC
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beter onherkenbaar voetbal kon spelen, want dan pakten ze misschien af
en toe een paar punten.
Hierin had hij gelijk, NEC ging nog onherkenbaarder voetbal spelen.
En de puntjes werden bijeen gesprokkeld op de meest onverwachte momenten.
Omdat er sprake was van slechts één systeem, herd - hoog en wied werd
ook deze trainer vroegtijdig ontslagen.
Ik ben reeds 65 jaar NEC-fan (géén supporter), maar ik begin de hoop op
attractief voetbal in de top of subtop van de eredivisie nu toch langzaamaan kwijt te raken.
Blieft wel jammer heur.
Onderzoek heeft uitgewezen dat driekwart van de sporters, dus ook voetballers, in meer of mindere mate bijgelovig zijn. Zelfs Johan Cruijff was
er gevoelig voor. Tot 1970 speelde Johan als spitsspeler met nummer 9.
Na een blessure kwam Johan terug bij de selectie en ontdekte dat zijn
shirt met het nummer 9 om de schouders hing bij Gerrie Mühren. Hij
greep uit de mand een shirt waarop het nummer 14 stond. Johan speelde
die middag tegen PSV weergaloos en het nummer 14 werd die middag zijn
onafscheidelijke handelsmerk. Van de Vaart zweerde bij het shirtnummer
23. Het nummer 7 is favoriet bij Ronaldo. Ook
zijn hotel in Funchal op het eiland Madeira
draagt de naam CR 7. Vroeger was het ook gewoonte dat elftallen zich na elkaar presenteerden op de middencirkel. De keeper in het
midden op de middenstip. Als laatste in de rij
gaf Johan Cruijff dan bij het langslopen van de
doelman, in dit geval Gert Bals, een klein tikje
in de maagstreek. Bijgeloof, jazeker. De Italiaanse doelman Gianluigi Buffon durfde nooit te
kijken als een teamgenoot een strafschop nam.
Hij draaide zich om en lette op de reactie van
het publiek. In de kleedkamer trekken spelers
bij voorkeur eerst de linker of rechtervoetbal34

schoen aan. Er zijn spelers die het slipje van hun vrouw of vriendin onder
hun tenue dragen. Gerrie Mühren droeg tijdens Europacup wedstrijden
een onderbroek van Sjaak Swart. David Beckham, hij droeg bij Man. United dezelfde onderbroek maandenlang ongewassen. De Franse bondscoach
wilde geen spelers met het sterrenbeeld schorpioen in zijn selectie. Bij het
betreden van het veld is het een uitzondering wanneer een speler géén
hupje maakt, de handen ten hemel heft, een aantal kruistekentjes maakt,
of spontaan wat goden aanroept. Wat overduidelijk is, het lijkt wel aanstekelijk. en ook al geloof je er in.....het helpt geen ene moer!

Als voetballiefhebber sta je er niet zo snel bij stil, ook als speler niet, maar
voetbal is een spel van fouten maken. Wie de minste fouten maakt wint
bijna altijd, zei Johan Cruijff eens. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat een
speler zich voorneemt om tijdens een wedstrijd maar eens geen fouten te
maken. Welnee, hij neemt zich voor om acties te maken – dieptepasses te
versturen – goals te maken, belangrijk zijn voor het team. Hier dromen
voetballers van. Het vreemde is echter dat wanneer een speler een strafschop mag nemen, dus op 11 meter alleen oog in oog met de doelman komt,
hij vaak afhaakt. Hoe makkelijk moet je het hebben........ maar hij durft
niet meer. Faalangst of zenuwen spelen hem op dat moment parten. Nu
is het nemen van een strafschop welbeschouwd een ondankbare klus.
Wanneer je mist ben je de lul, en als je scoort is
het maar heel normaal. Let maar eens op de speler die tijdens een strafschoppenserie vanuit de
middencirkel naar de stip moet lopen. Hij twijfelt, durft hij een Panenka, of toch maar een
hoek. De dood of de gladiolen speelt ook al door
zijn hoofd. Gelukkig is beide niet van toepassing.
Het zou een raar gezicht zijn.

door Pierre Arts
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Ons Cluppie van Foppe en Riemer

Op mijn zoektocht naar iemand, die over “zijn cluppie”, wilde schrijven
heb ik na twee teleurstellingen een oud speler van BSV Olympia’18 gevraagd. Ik wist, dat Ronald van Boekel een fan was van sportclub Heerenveen, omdat ik in het verre verleden voor hem en zijn moeder tickets
had geregeld voor de bekerfinale in de Kuip. Op mijn vraag of hij een bijdrage wilde leveren voor dit onderwerp reageerde hij als volgt:
Hoi Jan,
Mijn cluppie is vooral het Heerenveen van Foppe en Riemer. Die club
bestaat helaas niet meer... Tegenwoordig met die cowboys aan het
roer, is een groot deel van de charme
wel verdwenen. Nu is het een club
waar het net zo'n bende is als bij de
meeste andere profclubs, terwijl de
charme van Heerenveen juist was,
dat ze langzaam steeds verder groeiden zonder gekke dingen te doen.
Zeker volg ik ze nog steeds en hoop ik dat we nog een keer naar een bekerfinale kunnen.
Misschien leuk om iets te doen met het bijgevoegde stuk? Ik ben eind 2000
(in het seizoen dat Heerenveen Champions League speelde) samen met
Simon van Mierlo naar de fanclub-dag geweest. Daarover hebben we toen voor het supportersblad de 'Feanfan' een stukje geschreven.
Was een schitterende avond, met
Miss Heerenveen en Foppe gekletst en veul bier met Friezen
gedronken.
Nondeju al 20 jaar geleden...
Groetjes, Ronald
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Wat doen twee Brabantse boerenjongens in dit typisch Friese clubblaadje
'de Feanfan'?
Laten we de klok ruim een half jaar terugdraaien naar 1 april 2000.
Even voorstellen:
Ronald: Losgeslagen Heerenveen aanhanger sinds de legendarische bekerfinale tegen Ajax op 20 mei 1993.
Tevens nu voor het derde jaar lid van de supportersclub.
Autoloos.
Simon: Hij heeft een auto.
Deze unieke combinatie maakte het mogelijk dat we op de bewuste zaterdagmiddag als twee idioten naar het noorden scheurden om het supporters feest in 't Haske in Joure te bezoeken. We kwamen wat aan de vroege
kant aan in Friesland en gingen wat gezellige opgeschoten
jeugd zoeken in het pittoreske
dorpje Joure. Zo kwamen we
terecht in een dorpscafeetje
met een gezellige barman (gratis bier!, en verder alleen maar
bejaarden bezig met een spelletje kaart en onverstaanbaar
mompelend bier en beerenburgers aan
't wegslaan. Op zich een mooi
tafereel, alleen waren we hier
niet voor gekomen. "Houdoe en
bedankt."
Op naar 't Jaske dan maar. Een beetje vroeg (half zeven), maar vol goede
moed lopen we naar binnen.
Aangekomen bij de bar en een grote bowlingbaan snakten we naar een
lekker pilske.
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Aan de bar zaten twee schone
meiskes en twee kels, waarvan
één met een geweldige snor.
Deze kwam naar ons toegelopen om te vragen wat we kwamen doen. In ons beste Fries
probeerden we met handen en
voeten duidelijk te maken dat
we hier maar met één doel gekomen waren. Mee feesten met
de Heerenveen supporters!
Vol verbazing werden we aangekeken. Twee jongens uit Brabant..... naar Heerenveen... ...feesten? Maar
waar eerst ongeloof in de ogen was, kwam nu een grote glimlach op de lippen. We werden koninklijk ontvangen en meteen verwend met een lekker
biertje. “Sjor." Laat 't feest beginnen!
Honderden supporters, spelers, spelersvrouwen, trainers en trainersvrouwen. Over trainersvrouwen gesproken, tussen ons gezegd en gezwegen,
mevrouw Foppe de Haan weet ook wel waar Abraham de beerenburger
haalt. Nee onzin, Foppe heeft een lief vrouwke.
Een paar uur later stapten we, nog geladen met adrenaline en cafeïne van
de afsluitende koffie en cola van de laatste uurtjes, in onze bolide voor de
terugreis naar het Brabantse land.
Nu vraagt u zich misschien nog steeds af waarom wij dit stukske literatuur schrijven in uw favoriete clubblad.
Dat zit zo. Eén van de twee meisjes aan de bar in 't Haske was miss Heerenveen en zit in de redactie van de Feanfan. Onder de indruk van laar
oogverblindende verschijning konden we haar verzoek om een stukje te
schrijven niet weigeren. Diep in ons hart hoopten we allebei eigenlijk dat
ze één van ons nog eens persoonlijk zou bellen... misschien wel voor een
leuke date... Is er helaas nooit van gekomen. Hoe dan ook, het was een
fantastisch avontuur en we hebben genoten van de wereldberoemde
Friese gastvrijheid.
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Het sportieve dieptepunt van
Pierre Arts in 2020
Niet geheel onverwacht, maar toch plotseling was daar het bericht
dat de Argentijnse oud-stervoetballer Diego-Armando-Maradona was
overleden.

Triest, maar schitterende voetbalflitsen schieten dan direct door mijn herinnering.
Wat bij velen op het netvlies staat werd door een filmcamera geregistreerd
in 1989 .
De moeder aller warming-ups.....
Op de titelsong Live is life van Opus is supervoetballer in Napolitaanse
dienst Maradona bezig aan een zinnenprikkelende pas de deux met zichzelf. De vetertjes hangen los in de schoenen wanneer hij speelt met de bal
en de bal doet wat Diego wil.
Het publiek is 'n uur voor de wedstrijd al lirisch en uitzinnig van vreugde.
Dit solo optreden van El Diego is alweer 31 jaar geleden.
Hoe anders is het jaren later.....
Als coach sleept Maradona zich voort op een trainingsveld.
Een speler dollen of een kort sprintje trekken is er al niet meer bij.
De wereld kent de oorzaken van zijn lichamelijke verval.
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Of er ook sprake was van psychisch verval? Neen, lijkt mij uitgesloten.
Wat hij nog wel even wil demonstreren is zijn nog immer fabuleuze traptechniek.
Hij heeft zelfs geen adem voor een aanloopje, maar uit stand krult hij de
ene na de andere bal vanaf 25 meter achteloos in de kruising.
Een sigaar op de lip,
jazeker.
Plots is het genoeg.
Diego is vermoeid
geraakt. Hij heeft
nog maar weinig
lucht om de brand
in de reusachtige
Cohiba sigaar te
houden.
Er cirkelt slechts
een klein rookwolkje
boven zijn hoofd op
het trainingsveld.
Diego heeft ademnood. Opnieuw legt een camera meedogenloos de beelden vast.
25 november 2020 komt er helaas een eind
aan een 60-jarig, zéér turbulent bestaan.
Het gesloopte lichaam was écht op.

door Pierre Arts
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Damesvoetbal in de schijnwerpers
Nina Schiks speelt bij Gladbach
In dagblad De Gelderlander las ik, Jan
van Hout, een verhaaltje over voetbalster
Nina Schiks uit Boxmeer. Ik heb er toen
weinig aandacht aangegeven, maar door
Wim Hendriks werd ik er opnieuw met
mijn neus opgedrukt. Hij stuurde mij een
foto van Nina en ook het artikel van Dominique Pichel, uit de Gelderlander. In
oktober had Bas Delhij mij al enkele
foto’s gestuurd van Nina in actie en met
haar collegae voetbalsters. Ik kon er toen
niets mee, maar nu in combinatie met
het artikel en het verzoek van Wim en
Marjan Hendriks, wil ik jullie dit niet onthouden. Nina Schiks speelde bij
de dames van Olympia’18 en maakte vorig jaar de overstap naar Borussia
Mönchengladbach. Door Covid-19 werd er niet meer getraind en lag de
competitie stil. Zij mocht bij de Dames, onder leiding van Wim, meetrainen
bij Olympia. Wij, Olympianen, wensen Nina veel succes in Gladbach en
zien haar ook graag op ons sportpark.
Hierbij het artikel. Door: Dominique Pichel, De Gelderlander.
Avontuur in Mönchengladbach staat even ‘on hold’ voor talent Nina Schiks
Nina Schiks kent een bizarre start bij Borussia Mönchengladbach. Door
het coronavirus kan de voetbalster uit Boxmeer al maanden niet trainen
bij de Duitse club, waar ze sinds dit seizoen speelt. Schiks sloot afgelopen
zomer aan bij de Meisjes Onder 17 van Die Föhlen. De 15-jarige verdediger maakte de overstap van Olympia’18. Bij die club uit haar woonplaats
Boxmeer staat ze inmiddels weer op het trainingsveld, nu de activiteiten
bij Gladbach zijn gecanceld.
“We hebben via Zoom work-outs met het team en van Gladbach krijg ik
elke week een trainingsschema”, legt Schiks uit. “Rennen is goed voor
mijn conditie, maar ik moet ook bezig blijven met de bal. Dat kan bij Olympia. Zo train en speel ik onderlinge wedstrijden met de Onder 15 mee. Eerder deed ik mee bij het vrouwenelftal van Olympia, maar dat team mag
niet meer in groepsverband trainen.”
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De voorbereiding op het seizoen was voor Schiks nog normaal, met zelfs
wedstrijden in de Bundesliga. Zo speelde ze al tegen FC Köln en Bayer
Leverkusen. “In oktober moest ik even thuisblijven, omdat Brabant toen
was aangemerkt als een gebied met code rood. Hoewel het maar een
weekje was, was het wel zuur. Juist op dat moment werden de teamfoto’s
gemaakt. Daar sta ik dus niet op, gelukkig is de individuele spelersfoto
van mij later wel nog gemaakt.” Schiks hoopt dat
ze begin volgend kalenderjaar haar Duitse avontuur weer op kan pakken. “Het is heel mooi om
voor zo’n grote club te spelen”, reageert de eindexamenleerling vmbo-t.
“Vorig seizoen heb ik drie proeftrainingen bij
Gladbach gehad, nadat een scout me had opgemerkt bij de KNVB. Nu zit ik in een team met
Duitse en Nederlandse meiden.”

door Jan van Hout
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Champions-League Sponsors

43

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, 5830 AB Boxmeer, secretaris@olympia18.nl
Postbus 66
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
Wim Hendriks
Rik Geurts
Angerie Miggiels

CLUBHUIS:
COORDINATOR G-VOETBAL:

Joop Huijbers, Boxmeer, 06-40393127, joophuijbers@gmail.com

LEDENADM.:

Saskia van Straaten, Boxmeer, ledenadministratie@olympia18.nl

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

Pierre Arts, Boxmeer, 06-28160742, pierrearts1950@hotmail.com
Frans Fleuren, Boxmeer, 06-22973499, f.fleuren@planet.nl
Jan van Hout, Boxm., 06-15448842, vanhoutmkbadvies@ziggo.nl
Nöl Philips, Boxmeer, 06-40218625, nolphilips@ziggo.nl
Marius Verkuijlen, Boxmeer, 06-24161216, mjverkuijlen@ziggo.nl
Jos Heijnen, Boxmeer, 06-51786493, heijnen_j@hotmail.com
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