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Woord van de voorzitter

de sport, de sociale binding in elke
gemeenschap, en niet alleen bij
onze voetbalvereniging.
Ook kwam er een abrupt einde aan
de competities. Voor sommige elftallen een zegen, voor andere elftallen gloorde er promotie aan de
horizon.
We zijn inmiddels enkele maanden
verder, de maatregelen van het kabinet zijn enigszins versoepeld. De
een blijft erop hameren dat we de
maatregelen goed moeten naleven,
de ander vindt dat we weer snel
terug moeten naar normaal. Maar
wat is normaal? Leven we in een
tijdelijk abnormaal of komen oude
tijden niet meer terug. Het nieuwe
normaal is anders dan normaal in
het begin van dit seizoen.

Het is al weer enige tijd geleden
dat ik een stukje heb mogen schrijven voor de Olympiaan. We zijn inmiddels enkele maanden verder en
het is moeilijk om een sportieve balans op te maken van de afgelopen
periode: er is weinig tot niet gevoetbald. De laatste wedstrijd
waarover ik schreef was die van
ons eerste tegen Volharding.
Er zijn nog enkele wedstrijden gespeeld voor de carnaval, nog twee
wedstrijden na de carnaval en toen
zette de Corona-storm onze samenleving op slot.
Verstrekkende gevolgen voor de
zorg, voor de economie en ook voor

Begin mei zijn we voorzichtig weer
begonnen met de trainingen voor
de meeste teams. Het bestuur
heeft met alle voorschriften van
dien het sportpark opengesteld. In
het bijzonder wil ik medebestuurslid Sander Tax bedanken voor alle
tijd en energie die hij gestoken
heeft in het vastleggen van alle
protocollen en het regelen van de
coördinatoren.
Vanaf half juni leggen we de trai2

ningen even stil ,maar hopelijk
kunnen we ons weer snel gaan
voorbereiden op het nieuwe seizoen. Hoe dat allemaal moet gaan
lopen is voor iedereen nog onduidelijk. Maar voetballen gaan we!

weer door het openstellen van de
kantine. Dat zou mogelijk moeten
zijn maar wel met het naleven van
een aantal maatregelen.
Houd jezelf en elkaar gezond en
blijf de maatregelen naleven, het
Corona virus is nog niet verdwenen. Als we met elkaar afspraken
nakomen en onze verantwoordelijkheid pakken kunnen we hopelijk in september weer “normaal”
gaan trainen en voetballen.

In de afgelopen maanden hebben
we nog even kunnen genieten van
drie televisie opnames gemaakt
door Eenvandaag over de impact
van Corona op het verenigingsleven en alle sociale contacten die
we allemaal node missen. U hebt
de opnames afgelopen maand april
en mei kunnen zien *. Bijdragen
van oud-voorzitter en voorzitter
van De Vrienden van Olympia Robert Philips, enkele sponsoren en 4
spelers van ons eerste elftal en mijzelf. Fijn dat iedereen daaraan zijn
steentje heeft bijgedragen!

Fons Görts, voorzitter

*
Terugkijken oa via
https://eenvandaag.avrotros.nl/em
bed/524819/?no_cache=1
https://eenvandaag.avrotros.nl/ite
m/sponsors-blijven-hun-sportclubtrouw-maar-hoelang-ik-heb-geenidee-of-ik-het-financieel-ga-redden/
https://eenvandaag.avrotros.nl/ite
m/teamgenoten-sam-jordi-enfrank-worden-elk-op-hun-eigenmanier-getroffen-door-de-coronacri
sis-maar/

Het seizoen is eigenlijk voorbij,
maar voor de club, lees bestuur,
zaak om te zorgen dat het verenigingsleven weer gaat bloeien, dat
we elkaar weer kunnen ontmoeten,
op en langs de velden. Dat we weer
samen kunnen sporten, contacten
weer mogelijk maken, via trainingen en hopelijk ook binnenkort
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In memoriam Johnny Weerepas

Als actief voetballer heeft Johnny
vanaf 1964 t/m 1983 bij deze veteranen gespeeld. Hoe hij als familieman, levensgenieter, sociaal,
eerlijk, enz, was, kon men in veelvoud in zijn gedachtenisprentje
lezen.
John is geboren op 29 maart 1936
en was ruim 83 jaar.
Wij van Olympia’18 wensen Dien
van den Berg, kinderen en kleinkinderen Weerepas veel sterkte bij
dit verlies.
Op vrijdag 28 februari 2020 overleed Johnny Weerepas. John heeft
in zijn jonge jaren als achterhoedespeler in Olympia 2, 3 en 4 gespeeld.
In 1964 toen er binnen Olympia’18
een zondags-veteranenteam werd
opgericht ging John daarbij spelen.
Van deze club, die naast voetballen
er nog andere activiteiten bij deed
(o.a. kien- en kaartavonden, fietstochten en de jaarlijkse feestbijeenkomsten, enz.) is John t/m heden
56 jaar lid geweest.
Deze club in ruste (niet meer actief
voetballend) wordt steeds kleiner.
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Uit de oude doos-wedstrijdbeelden

26 oktober 1959, Spelmoment
Boxmeer-Gemert 0-0
v.l.n.r. Henk Linders (Olympia),
v.Wetten en v.Berlo (Gemert),
Rein Linders (Olympia) en Toon
Pelzer (Olympia-doelman).

26 oktober 1959, Spelmoment Boxmeer-Gemert 0-0
v.l.n.r. Henk Linders (Olympia),
v.Wetten en v.Berlo (Gemert), Rein
Linders (Olympia) en Toon Pelzer
(Olympia-doelman).

door Nol Philips
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Uit de oude doos-sportpark
door Nol Philips

Een greep uit het verleden over de
activiteiten die aan de Graafseweg,
zolang bij Olympia’18, afspeelden.

den weer te stoppen. Nou, dat werd
door de leden met kartrekker Nico
Linders aangenomen.

Olympia’18 beschikte, waar het
huidige “Sportpark Pelzer” vanaf
1936 ligt, over 1 voetbalveld (het
hoofdveld) en later eind jaren ’50
nog over een zandvlakte (nu veld 2)
waar 2 doelen op stonden. Dat 2de
veld is door de gemeente in 1961
van een grasmat voorzien. Het
hoofdveld beschikte toen (1959 t/m
1966), over een verlichting met
houten lantaarnpalen.
In 1966 werd de eerste officiële
wedstrijdverlichting aangelegd. In
1964 kwam de hr. Wim Hesse met
het idee om enkele jaren oud-papier op te gaan halen en van de opbrengst de verlichting te betalen en
als het we het geld bij elkaar had-

Huidige tribune met dug-out

In 1967 waren we binnen Olympia’18 zo enthousiast, mede door de
aantrekkelijke opbrengsten, dat
we wel door wilden gaan met het
ophalen van dat oud-papier. En nu
56 jaar later (2020) zijn we bij
Olympia’18 nog aan het oud-papier
ophalen, al is de opbrengst dan
niet zo als hij toen was. Die eerste
verlichting (in 1966) kostte toen
13.000 gulden.
In 1971 werd er een gravelveld (nu
veld 4) aangelegd voor te trainen.
Ook in 1971 kreeg Olympia’18 een
3de veld erbij (nu veld 3) en het
hoofdveld werd voor het eerst omgezet en ingezaaid.

Oude houten tribune met dug-out
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het hoofdveld de houten doelpalen
vervangen door stalen doelpalen.
In 1973 wordt de naam RKSV
”Boxmeer” vervangen en naar buiten toe als “Olympia ‘18” in de pers
enz. enz. genoemd.
In het seizoen 1982-’83 heeft de
vereniging Olympia’18, 475 leden
en beschikt over 4 speelvelden, 1
gravelveld, 1 oefenstrook en 10
kleedlokalen.

Dit gebeurde in1992 voor de 2de
keer met een hoeveelheid gele
zandlaag. Tevens werd de verlichting door de Nettenbouw BV vervangen. De kosten bedroegen toen
23.000,-gulden. De gemeente Boxmeer nam toen voor 11.000,- gulden de eerste verlichting over.
In het seizoen 1971-’72 werd een
nieuwe (de huidige) ingang van het
Sportpark in gebruik genomen.
Voorheen lag die waar het hoofdveld begint aan de Graafseweg.
(Naast het laatste woonhuis).
Het seizoen 1971-’72 begon bij
Olympia’18 voor het eerst, het damesvoetbal onder leiding van
Mevr. Thorn-Vervoort en mevr.
Philips-Schelbergen. Dat duurde
echter maar enkele jaren vanwege
het tekort aan speelsters.
Voor seizoen 1973-‘74 werden op

27 augustus 1987 werd de huidige
tribune geopend door Burgemeester Hillenaar. Dat was ook het
einde van onze houten tribune die
van 1937 t/m 1987 dienst heeft gedaan.
Tot slot wat de prestaties betreft
heeft Olympia 1, daar aan de
Graafseweg, 14 kampioenschappen behaald. Namelijk in 1939,
1954, 1955, 1956, 1966, 1969, 1975,
1979, 1981, 1983, 1998, 2002, 2006,
en 2019 .
Op de voorgaande locatie werden
ze ook nog 3x kampioen in 1926,
1931, 1932, dat is vanaf 1918 dus
totaal 17x kampioen. Ook is Olympia 1 in 1993 en 2017, 2x gepromoveerd via de nacompetitie.
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Technische Zaken

Samenstelling Selectie
De TC is er weer in geslaagd om
voor het seizoen 2020-2021 een
kwalitatief goede selectie samen te
stellen. Door het stoppen of vertrekken van spelers waren we genoodzaakt om op zoek te gaan naar
versterking. Die hebben we gevonden met de volgende spelers;
Ingo Custers, Siem Loeffen, Tjeu
Jansen, Jessy Wolff en Davey Engels (keeper).
Thomas Toenders keert na enkele
jaren bij de JVC jeugd gespeeld te
hebben weer terug. Daar zijn we
erg blij mee. Hij zal het nieuwe seizoen ook onderdeel uitmaken van
de selectie alsmede de 5 jeugdspelers die van de JO19-1 overkomen.

kan gaan van een goede klassering
in de eindstand is dan maar zo.
Anco bedankt
Anco van den Elsen stopt als leider
van het tweede elftal. Ontzettend
bedankt voor je inzet de afgelopen
jaren Anco en gelukkig dat je op
trainingsavonden nog bij de groep
blijft.
Momenteel zijn we nog op zoek
naar een vervanger voor Anco.

Doelstelling Olympia 2
Vorig seizoen hadden we met het
tweede elftal de doelstelling om te
promoveren en op deze wijze proberen het gat tussen het eerste en
het tweede elftal te verkleinen. Het
doel om te promoveren zullen we
mogelijk bijstellen. Dit team bezit
namelijk talentvolle jonge voetballers die veel moeten spelen, ervaring op doen om zodoende een keer
de stap naar het eerste elftal te
kunnen maken. Dat dit ten koste

Keeperstrainer Jan Schipper
Jurgen Nellissen stopt als keeperstrainer. Als assistent trainer
blijft hij betrokken bij de selectie
en zal zich mede gaan richten op de
ontwikkeling van de jeugd in ons
tweede elftal.
8

Jan Schipper wordt in het nieuwe
seizoen de keeperstrainer. Jan
heeft jarenlang in het eerste elftal
van Olympia gekeept en is dus bekend bij de club. Zijn kennis en ervaring zal hij zeker aan onze
keepers gaan overdragen.

De JO13-1 zal getraind gaan worden door Ferdinand van Boxtel. Inderdaad de vader van. Ferdinand
heeft vorig seizoen nog de JO13-1
getraind van Milsbeek en daarvoor
was hij ook al jeugdtrainer bij JVC
Cuijk.

Jeugdtrainers

Dames

De JO19-1 staat dit nieuwe seizoen
weer onder leiding van Rik Geurts.
Rik gaat daarmee zijn derde seizoen in bij onze vereniging. Naast
JO19-1 neemt Rik het team < 23
onder zijn hoede en verzorgt tevens
de afstemming met overige teams
en trainers vanaf de JO13-1.

De grote vraag is momenteel of we
volgend seizoen 2 damesteams op
de been kunnen brengen en wie de
trainer van dames 1 gaat worden.
Ondanks de publiciteit die we er
aan hebben gegeven, hebben we
nog geen kandidaat gevonden voor
de opvolging van Martijn Boeijen.
Dit hopen we alsnog voor aanvang
van het seizoen te vinden.

De JO17-1 zal getraind worden
door Thijs Goossens. Thijs is afkomstig van DSV. Daar heeft hij
het afgelopen jaar het tweede elftal
getraind. Thijs wil een keer in de
keuken van een andere vereniging
kijken en daar zijn we erg blij mee.
De JO15-1 is komend seizoen voor
rekening van Joey van Boxtel. Joey
gaf aan nog niet klaar te zijn met
zijn groep en maakt gezamenlijk
met een aantal spelers de overgang
naar de JO15-1.

Arie Peters
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G(eweldig)-voetbal

De wedstrijden en de competitie
van het voorjaar zijn voortijdig afgebroken door maatregelen rondom het Corona virus.
De KNVB heeft door alle vastgestelde maatregelen alle voetbal
stopgezet bij de profvoetballers, de
amateurvoetballers, de jeugdvoetballers en dus ook bij het G-voetbal. Het jaar 2020 zal dus een jaar
zijn dat we niet snel zullen vergeten. Een jaar waarin Olympia’18
1 hierdoor geen titel kan opeisen,
ondanks dat ze fier de ranglijst in
de 2e klasse aanvoerden. Een jaar
dat zeker nog heel veel meer mooie
momenten bij Olympia’18 had
moeten opleveren, want 2020 is
een jubileumjaar voor het G-voetbal bij Olympia’18. We gaan dit in
2020 helaas allemaal missen.

omgeving gezien, dat het Corona
virus mensen erg ziek kan maken.
Alles is voorlopig uitgesteld of geannuleerd. Geen wedstrijden, geen
toernooien, geen festiviteiten
rondom het 25-jarig jubileum van
G-voetbal bij Olympia’18. Niets
van dat alles, alleen een gezond
verstand om afstand te houden ter
bescherming van jezelf en je omgeving. Iedereen weet dat dit heel erg
lastig is en dat sommige G-voetballers hierdoor zeker enigszins van
slag kunnen zijn. Maar hopelijk
komen er straks ook weer momenten dat we wel weer mogen trainen
en wedstrijden mogen spelen. Hopelijk is dat al in september als de
nieuwe competitie van start moet
gaan. Dus allemaal nog even volhouden en gezond blijven

G-Voetbalcompetitie 2019-2020
voortijdig gestaakt
Olympia’18 G1 en Olympia’18 G2
Onze Olympia’18 G-spelers hebben
de beslissing om het voetbal te
stoppen in verband met de RIVM
maatregelen rondom het Corona
virus volledig en met veel begrip
geaccepteerd. Ondanks het feit dat
ze graag voetballen en trainen,
gaat gezondheid van iedereen
boven alles. Veel spelers en leiders
en trainers hebben in hun eigen

Robert Koorengevel ernstig ziek
In januari 2019 werd bij ons bekend dat Robert Koorengevel ernstig ziek was. Hij heeft toen te
maken gekregen met een dwarslaesie als gevolg van de ziekte van
Kahler. We zeiden toen nog dat hij
zou knokken om alle kracht die
nodig is te verzamelen om met
deze ernstige ziekte te moeten omgaan. Dat Robert zou knokken wisten we zeker, want dat heeft hij op
het veld ook altijd gedaan. In de af10

gelopen maand kregen we het bericht dat zijn ziekte, ondanks alle
behandelingen, zijn lichaam nog
verder heeft aangetast en dat hij
geen verdere behandelingen meer
zal krijgen.
Als G-voetbal van Olympia’18 kunnen we alleen maar denken aan de
mooie momenten met Robert en de
familie steunen met onze gedachten aan Robert in deze moeilijke
tijd, die er voor hem en voor hen nu
aan komt.

En…
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 ook in het nieuwe seizoen nog altijd een aantal leuke en
gemotiveerde voetbal-enthousiaste
trainers gebruiken, die samen met
de huidige, kleine groep trainers,
zich willen inzetten voor het Gvoetbal. We willen ook in de toekomst op een goede manier deze
groep kunnen blijven begeleiden in
hun wekelijkse sporten bij Olympia’18.
Want ook na 2020 zal het G-voetbal bij Olympia’18 verder willen
bouwen aan de toekomst met Gvoetbal.

G-voetbal in de rest van 2020
In 2020, het jaar van het 25-jarig
jubileum van de afdeling G-voetbal
van Olympia’18 zal volledig anders
zijn, dan dat we ons van te voren
hadden kunnen voorstellen. We
zijn blij als we het veld weer op
mogen, dus laten we geen voorspellingen doen, maar alleen hopen dat
we straks mogen gaan sporten.
Leiders / trainers!
Nu, in deze bijzondere tijd, hebben
de G-voetballers zo af en toe een
steuntje nodig, dus een berichtje
via 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.

Joop Huijbers
(coördinator G-voetbal Olympia’18)
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In memoriam Robert Koorengevel

Robert Koorengevel
Op zondag 14 juni is Robert Koorengevel overleden. Robert was 57
jaar en hij is ontzettend lang lid
geweest van het G-voetbal team
bij Olympia’18.
Robert woonde op Bronlaak en
was ook daar een sjouwer, met
heel veel buitenklussen. Zijn plezier voor het G-voetbal heeft hij
daar bij vele andere bewoners
laten merken en daardoor kregen
we steeds nieuwe spelers vanuit
Bronlaak. Zijn plezier zag je op
het veld en in de kleedkamer,
maar ook in de kantine.

Eind 2018 werd Robert plotseling
erg ziek en werd hij getroffen door
een dwarslaesie. Bij hem werd de
ziekte van Kahler geconstateerd,
die in ruim anderhalf jaar al zijn
energie beetje bij beetje heeft opgemaakt. Robert bleef echter optimistisch en genoot nog van alle mooie
dingen, die voorbij kwamen ook tijdens zijn behandelingen in het ziekenhuis. In zijn laatste weken heeft
hij nog heel veel kaartjes, berichtjes
van een heleboel mensen ontvangen, vooral ook van zijn G-voetbal
vrienden. Daarvan heeft hij nog
ontzettend kunnen genieten.
Een ontzettend groot G-voetbalvriend is helaas niet meer. We zullen hem missen, maar altijd blijven
herinneren.

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Ons Cluppie

Constantia/Wanroij. Hij pakte
vele kaarten door commentaar
op de scheids of wat ook … Wim
was jarenlang actief als trainer,
begonnen bij de jeugd van
Olympia met name de D-jeugd
meerdere jaren. Andere jeugdteams samen met Leon Hermans, onze huisvriend. Wim
heeft daarnaast vele jaren de
dames getraind en dat met
liefde en plezier en heeft zowel
met de jeugd als met de dames
hele mooie successen behaald.
Met de jeugd heeft Wim als trainer één heel mooi jaar in de Top-

Wie kent ze niet? De familie
Hendriks één grote voetbalfamilie!
PSV fans in hart en nieren. Ze
delen één seizoenkaart samen
met z’n vieren, dat geeft af en
toe wat discussies. Sanne is
dagen niet te genieten als PSV
verloren heeft en vriend Koen
moet het dan bezuren, want die
is, helaas, voor Ajax. Hij heeft
het dan ook erg zwaar bij ons.
Wim, vader des huizes Hendriks, heeft jarenlang op het
voetbalveld doorgebracht. Actief
bij Olympia, Stevensbeek en
13

Toen enkele proeftrainingen bij
Helmond Sport en vervolgens
naar VVV Venlo gegaan. Ze hebben daar samen enkele jeugdteams doorlopen met wederom
mooie successen. Beiden hebben
toen een profcontract gekregen,
dik verdiend met keihard werken. Dit zijn twee hele mooie
jaren geweest, waar ze ook heel
veel geleerd hebben. Na die
twee jaar hield het op en is Bas
naar de Treffers in Groesbeek
gegaan, een hele mooie warme
club met een kantine, die klinkt
als een klok. Ook daar heeft Bas
jaren gevoetbald in Treffers 1
met mooie successen. Nu staat
het voetbal bij hem op een laag
pitje. Hij voetbalt nog in een
vriendenteam en daarnaast
heeft hij twee nieuwe hobby’s,

klasse gevoetbald met als tegenstanders Fortuna, Roda JC en
MVV. Deze teams hadden het
erg moeilijk tegen Olympia met
echte topvoetballers.

Twee daarvan, Bas en Dylan,
zijn samen bij verschillende topclubs geweest. Trainen en voetballen bij Top Oss, weggegaan
in verband met het vele reizen.
14

namelijk wielrennen en mountainbiken, dat vindt hij nu heel
mooi om te doen.

strekt. Ik was kei fanatiek, trainen vond ik niet zo leuk, maar
voetballen was mijn lust en
leven. Ik heb dan ook heel wat
uren doorgebracht op de groene
mat en in de derde helft in de
kantine, altijd een groot feest.
Balen als we verloren hadden,
effe vloeken en we gingen vrolijk verder. En dan hebben we
de al eerder genoemde Sanne
nog, eveneens bloedfanatiek. Zij
voetbalt al jaren bij de dames
van Olympia 1. Sanne woont nu
in Venray, maar zij blijft Olympia trouw. Ze wil altijd trainen
en voetballen, het liefst elke dag
en baalt dan ook als een stier en
is niet te genieten als het trainen weer wordt afgelast (en dat
gebeurt nogal eens bij Olympia)
of het veld is te droog of het veld
is te nat. Op zondag als er gevoetbald wordt is de hele familie
aanwezig, of op het veld of langs
de lijn of in de kantine. Wim als
gast en ik als hulp achter de bar.
Helaas heeft Sanne vorig jaar
haar kruisband gescheurd en
stond zij lange tijd langs de lijn.
Dit was zwaar afzien voor
Sanne, maar oefenen, oefenen

Marjan, moeders zelf, heeft ook
25 jaar gevoetbald. Eerst in
Wanroij, Constantia, en daarna
in Boxmeer en nog een “paar
blauwe jaren” in Sambeek. Dit
waren mooie jaren met kei goed
voetbal, zelf stond ik overal op
het veld, van keeper, middenveld tot spits, zo hard als beton
en zo snel als een haas. Als verdedigster kwam bijna niemand
mij voorbij en als dat wel het
geval was dan lagen ze zo ge15

Ons Cluppie
Aantal Olympia-teams 2019-2020
week door wordt alles bijgehouden. Tjeetje wat nu, geen trainen, geen voetbal niets op TV,
weekenden niks te doen. Dit is
echt niks voor ons gezin, dat zo
bloedfanatiek is. Gelukkig zijn
er weer goede berichten, ja hoor
de trainingen zijn weer begonnen, voetbal in Duitsland zonder publiek, maar gelukkig we
kunnen weer kijken. Het gaat
jullie allemaal goed, blijf gezond
en hopelijk tot het nieuwe seizoen in augustus.

en toen ze eenmaal terug kwam,
brak de corona uit en legde alles
Groetjes van mij, Marjan,
plat. Thuis is de TV normaal geWim, Sanne en Bas.
sproken altijd op groen, de hele
GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Eindstanden Jeugd seizoen 2019-2020
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Eindstanden Senioren
seizoen 2019-2020

18

De jeugd is weer op het veld
in aktie

19

Accommodatie Olympia’18

Op de accommodatie van Olympia’18 (het Pelzer-sportpark) zijn
na de laatste voetbalwedstrijden (7

de kleedlokalen kregen nu (april)
al een grote schoonmaakbeurt.

Maart 2020) toch de gebruikelijke
werkzaamheden met enkele aanpassingen doorgegaan. Natuurlijk
gebeurde dat door de vrijwilligers
met in achtneming van de daarvoor aangegeven afstand van elkaar. Ongeveer half april wordt
jaarlijks het groot-onderhoud uitgevoerd en ingezaaid op alleen de
trainingsvelden. Nu was het (mede
door coronavirus) ,dat alle speelvelden tegelijk met de trainingsvelden
een onderhoudsbeurt kregen. Ook

Eén van de veranderingen is, dat
veld 5 (trainingsveld) na voren is
gehaald. Het komt nu kort achter
de oude kantine en tegen de tennishal aan te liggen. Er is al een
ballenvanger verplaatst (tegen het
hockeyveld) en met een andere verplaatsing is men op dit moment
bezig. Deze komt dan tegen de vernieuwde Bult van het hoofdveld te
liggen. Dit wordt dan ook weer
speelveld no: 5. Rond een gedeelte
van de kleedlokalen zijn de strui20

ken verwijderd en is gras ingezaaid.

Dit is een greep uit de werkzaamheden, die ook nu op de accommodatie van Olympia’18 dagelijks
door de vrijwilligers plaatsvinden,
met vooral en uitdrukkelijk inachtneming van de voorgeschreven afstand.

Aan het uiteinde, tussen veld 3 en
4 is een gedeelte van de afrastering, (om praktische reden) weggehaald. Ook zijn alle trainingsmaterialen, kleding enz. enz. door
de betreffende vrijwilligers op orde
gebracht.
Een andere mededeling is dat er bij
het Olympia-sportpark nog steeds
oud-ijzer en elektrische apparaten
kunnen worden aangeleverd, die
dan door onze mensen worden gedemonteerd en gesorteerd, wat
weer ten goede komt van de vereniging.

door Nol Philips
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Een Vriend van Olympia

Zo tijdens de corona-tijd kreeg je
wat meer tijd … velen van ons kregen meer tijd doordat thuiswerken
het devies werd, sporten stopgezet
werd en alle sociale contacten op
afstand gehouden moesten worden. Maar zeg nou zelf: Borrelen
per ZOOM of Teams is toch anders
dan gezellig bij elkaar op het terras
zitten na een mooie wedstrijd?
Maar goed, het kon even niet.
Maar ik kreeg nog meer tijd omdat
ABCMaassen nu geheel overgegaan is in FysioHolland. Dat was
al een jaartje aan de gang maar nu
is het definitief. En dan ook nog die
corona waardoor de fysiotherapie
even stil viel.
Alleen op afstand kon er behandeld
en geadviseerd worden. Videobel-

len, trainingsschema’s mailen en
filmpjes van de juiste oefeningen
doorsturen; dat was zo in maart en
begin april het werk van de fysiotherapeut. Nu is dat gelukkig weer
anders. De 1,5meter afstand moet
gehandhaafd worden in de trainingszaal en de behandelingen
kunnen alleen met de andere voorschriften van het RIVM. Maar
alles is weer opgestart.
Fysiotherapie Maassen, later het
Advies&BewegingsCentrum
Maassen hebben we altijd met plezier geleid; we hebben er van alles
mee meegemaakt en ons steeds ingezet voor het “bewegen en sporten
door iedereen”. De breedtesport
hebben we dan ook altijd graag gesponsord. En van de Vrienden van
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Olympia zijn we al vanaf de eerste
dag lid.

clubhuis van Olympia komt Tim
Rost voor intake en advies bij blessures of liever nog om de blessures
te voorkomen. En zo lang het clubhuis nog gesloten moet blijven, kan
iedereen ook voor inloopspreekuren naar de praktijk komen. Bel
maar even: 0485-575782
Met een mooi team dat nu verder
gaat onder FysioHolland Boxmeer
blijft heel Boxmeer weer goed in
beweging maar vooral: gaat het 1e
gewoon promoveren; is het niet nu
door die corona maar dan toch het
komende seizoen. Veel succes en
vooral veel plezier met voetballen !
Tot ziens !!

Bij een van de vele haring-party’s
hadden we een paar jaar geleden
op een kavel geboden: een uitstapje
naar La Trappe met het hele team.
Het was even een paar jaar in de
bureaula blijven liggen en Jan van
Hout werd al wat zenuwachtig; hij
had dat mooi geregeld en wij hadden maar steeds geen tijd om te
gaan. Maar nu dan toch wel. Hartstikke mooie rondleiding van een
man die ook zichtbaar genoot (en al
vaker genoten had, zo te zien) van
een mooi biertje. Gevolgd door een
prima etentje met weer mooie biertjes. ’s Avonds weer terug in Boxmeer zijn we nog maar even met
z’n allen de kroeg in gedoken… we
wisten nu hoe dat moest met die
La Trappe.
Maar nu is Niek Burgers de
nieuwe locatiemanager en het hele
team van fysiotherapeuten is gewoon gebleven. Clubzorg gaat gewoon door (dankjewel André
Broeren voor de jarenlange samenwerking) en inloopspreekuren
komen nu ook naar Olympia toe…
tenminste.. als de corona dat weer
toelaat; iedere dinsdagavond in het

Vincent en Lotje Maassen
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Ludieke satire,
en soms een beetje raar.....
Ludieke satire,
en soms een beetje raar....

Ibrahim Affelay, 53x International, kwam
bij een aantal
gerenomeerde
buitenlandse
clubs niet voldoende uit de
verf en keerde na 8 jaar terug bij
P.S.V.
Bekend was dat hij verre van fit
was, maar in Eindhoven haalde
men hem juichend binnen.
Nu komt de kampioenschaal weer
terug naar Eindhoven. Met een
fitte Ibrahim zeer zeker!
Helaas, het viel tegen. Ibi was niet
fit en werd ook niet veel fitter.
Hij speelde matig of helemaal niet,
en kwam tot slechts 4 optredens in
de hoofdmacht.
Al reeds tijdens zijn contractbesprekingen had coach van Bommel hem terloops nog wel tot éérste
aanvoerder gebombardeerd!
Raar toch, zo'n aanbod op zo'n
moment!

G Tijdens

de meedogenloze coronacrisis betekende het verplichte
thuisblijven o.a. klussen puzzelen
ramen wassen - discussiëren - koffie drinken en veel lezen.
Door dat laatste stuitte ik op onderstaand artikel.
In Olympiaan nr. 209 (2 edities geleden) schreef ik in het artikel Coaches en Camera's over de trainers/coaches van Bommel – Maaskant
en Stam dat ze o.a. een voorbeeldfunctie hebben.
Of het toeval was of een vooruitziende blik van mij, maar van
Bommel-Maaskant en Stam genieten de twijfelachtige eer om tijdens
de huidige competitie als eersten in
de eredivisie kort na elkaar ontslagen te worden door hun werkgevers PSV - VVV en Feyenoord.
De tegenvallende resultaten en het
voor iedereen zichtbare debiele gedrag van de heren zijn er de oorzaak van. Volslagen overspannen
idioterie lans de zijlijn.
Op het moment van dit schrijven
zijn deze heren nog allen zonder
club!
Raar? nee zeker niet!

G Ook de KNVB was weer eens in
opspraak.
Op zo'n beetje 3/4 van de huidige
competitie mag er van de overheid
niet meer gevoetbald worden.
Ook geen betaald voetbal, zelfs de
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trainingen zijn niet toegestaan.
Alstublieft, zegt de KNVB, de eerste 5 clubs op dit moment in de eredivisie worden beloond met diverse
E.C. tickets, terwijl bij de rest van
de BVO's alles bij het oude blijft.
Geen nacompetitie, géén degradanten en géén promovendi.
Hierdoor lijkt het alsof, buiten die
5, de rest niet meegedaan heeft.
Begrijpelijk, maar toch raar hè.

tend op een belletje van Koeman,
die hem vertelt dat hij in de oranje
selectie is opgenomen.
Sjaak is absoluut van mening dat
hij mee kan met de nationale top.
Raar hè.
G Onlangs

kreeg ik een boek met
als titel “schijt”
in de handen
gedrukt. Auteur
en Arnhemmer
Marcel
van
Roosmalen beschrijft, volgens
de cover, o.a.
het laatste actieve seizoen van ras Vitessenaar
en cultheld Theo Janssen.
Nadat het boek geschreven en gedrukt was moest het natuurlijk ook
nog gepresenteerd worden.
Tijdens deze boekpresentatie vroeg
een persmuskiet aan Theo of hij
het boek zelf ook al gelezen had. Ik
herinner mij nog het antwoord van
Theo.
Nee, had hij lachend geantwoord,
daar begin ik niet aan, ik weet echt
niet wat er in staat, maar vermoedelijk alleen maar onzin. Waarom
zegt hij dit, vraag ik mij af?
En waarom zeg je dit als je het zelf
niet gelezen hebt)?

G Via de media verneem ik dat onze
bondscoach Ronald Koeman in allerijl in het ziekenhuis is opgenomen en voorzien is van 2
splinternieuwe stents, welke zijn
hart van stromend bloed voorzien.
Deze ingreep schijnt voorspoedig
verlopen te zijn, iedereen happy.

Dit is tevens goed nieuws voor de
bijna 82-jarige hardcore en oer Ajacied Sjaak Swart.
Wanneer er een interland in aantocht is zit Sjaak trappelend van
ongeduld naast de telefoon, wach25

Het vervolg laat zich raden. De
verkoopcijfers van het boek bleken
al snel dramatisch laag.
Het boek lag dus in no-time bij
dumpboekhandel De Slegte.
Of ondergetekende het boek heeft
gelezen...??
Neen, als NEC fan kan ik daar absoluut niet aan beginnen!
Raar hè? Nee, zeker niet!

Meer nog dan het W.K. 2014 in
Brazilië - de Europa Cup met Ajax
in 1995 of het winnen van de
UEFA supercup met Barcelona in
1998.
Louis had 2 seizoenen lang een bijkans onbeperkt miljoenenbudget
ter beschikking.
Hij en z'n team presteerden het
echter om wekelijks dramatisch
slecht voetbal te spelen.
Triest, aandoenlijk en meelijwekkend om naar te kijken.
Ik (P.A.) was ooit zelf getuige van
zo'n zaadpartij op Old Trafford, inderdaad zwaar klote.
Mourinho nam het van Louis over,
maar het werd er niet beter op, en
ontslag volgde.
Hoe is het in godsnaam mogelijk,
orakelde Louis vanuit Portugal, ik
heb in Manchester een wereldteam
achtergelaten!
Nou ja, een raar verhaal......
maar inhoudelijk juist.

G Volgens Louis van Gaal is het Engelse F.A. cuptoernooi het meest

prestigieuze toernooi ter wereld.
Door in het Londense Wembley in
de verlenging te winnen van Crystal Palace won Manchester United
deze cup zaterdag 22 mei 2016.
De volgende dag kreeg Louis de
zak, ontslagen, houdoe en bedankt.
Slechts 2 seizoenen was Louis de
manager van United, maar is van
mening dat het winnen van deze
F.A. cup de grootste prestatie uit
z'n carrière is geweest. Geen enkele prijs kan hier aan tippen.

G Tussen

Olympia'18 en de KNVB
was er even sprake van vraag en
aanbod.
Vanuit Zeist kwam de vraag of
Olympia '18 bereid zou zijn om bij
gelegenheid volgend seizoen uit te
komen in de 1ste klasse.
Dit zonder zelf kampioen te wor26

den of nacompetitie te spelen.
Jazeker, hier voetballen we voor,
dit is uiteindelijk de sportieve ambitie van Olympia.
Het was de eerste gedachte van
veel Olympianen, 'n enkeling was
terughoudend.
Er is aan de Graafseweg gewikt en
gewogen, ja of nee, doen of niet
doen?
De KNVB hakte na weken de
knoop door. Het gaat niet gebeuren. Olympia '18 blijft in de 2de
klasse.
Velen zijn van mening dat Olympia
niet klaar was voor de 1ste klasse.
Sommigen meenden van wel. Het
blijft koffiedik kijken.
Het blijft ook 'n raar voorstel van
de KNVB, of niet soms?

blijven gaan zoals ze momenteel
gaan, zal Dick Advocaat de historie
in gaan als één van de meest succesvolle. Natuurlijk is Dickie hierover zeer tevreden.
Waar hij niet tevreden mee is, is
dat er steeds meer gekscherende
opmerkingen worden gemaakt
over de geringe lengte van Dickie.
Onder de meetlat komt hij tot 1
meter 60 cm!
De kleine generaal ging volledig
over de rooie toen Feyenoord per 1
juli a.s. een nieuwe commercieel directeur aanstelde. Joris van Dijk is
de naam.
Joris was de laatste 10 jaar algemeen directeur van MADURODAM......!!!

G Succesvolle, en minder succesvolle trainers hebben in de kuip
hun sporen achtergelaten.
Als de resultaten bij Feyenoord

Godver....wat moet ik hiervan denken? Wat is hier de bedoeling van?
Wat bedoelen jullie hiermee?
Dick was héél boos en zoop van teleurstelling 2 litertjes van z'n eigen
achternaam vacuüm.
Dick is de rest van de week niet op
27

bleek overduidelijk onvoldoende
voor PSV 1.
De zoveelste miskoop door een
doorlopend falend Eindhovens
scoutingsapparaat.
Leren ze er iets van bij PSV?
Waarschijnlijk niet.
Want als je doet wat je deed, krijg
je wat je kreeg!
Raar? Ja eigenlijk wel.

de trainingen gesignaleerd......
Raar verhaal hè, ja!
G Vooropgesteld,

Ik ben géén supporter van één van de zogenaamde
topclubs in Nederland.
Elke B.V.O. heeft zo zijn eigen
charmes - zijn supporters en z'n
scoutingsapparaat, die soms een
goede aankoop scoren, en soms een
mindere aankoop binnenhalen.

G Olympia

'18 heeft in de loop der
tijden veel talentvolle voetballers
voortgebracht.
Diverse Olympianen hebben naast
het voetbal echter nog meer sportieve talenten.
We hebben o.a. aardige tennissers,
redelijk goede biljarters en verdienstelijke wielrenners.
Maar in het populaire golf heeft
Olympia een toppertje. Bas Faassen is zijn naam.
Op de zeer sjieke golfcourse Bernardus in Cromvoirt sloeg Bas op
baan 13!! 'n hole in one.
Meerdere golfers waren hier getuige van, dus list en bedrog was
ditmaal niet van toepassing.
Zijn golfcompanen Pascal Leenhouwers en Mike Arts keken verbouwereerd en vernederd toe.
Hun zorgvuldig opgebouwde imago
en zelfvertrouwen was met één

Het komt voor bij alle B.V.O's. Voor
mij spant PSV echter de kroon. Ik
haal slechts één voorbeeld aan.
De Portugees aanvaller Arminda
Bruma. 12 miljoen eurootjes betaalde PSV voor een speler die op
dit moment zelfs te zwak is voor de
bank. In de Bundesliga maakte hij
in 2 seizoenen 5 goals!
Bij de start van de Nederlandse
competitie liet hij zich een paar
keer zien maar viel al snel genadeloos door de mand. Zijn talent
28

De echte hondstrouwe Olympianen, zoals het echtpaar Siebers,
Geert Toenders, Hans Arts, Toon
Arts, Rudy Küppers, Mart Broeren, Jo Peters, Theo Peters, Gerard
Arts, Broer Janssen, of Harrie van
Mierlo, etc,etc.
Jawel, ik kan deze lijst nog veel
langer maken maar ik blijf het
jammer vinden deze echte Olympianen niet meer te kunnen ontmoeten.
'n beetje raar?...jazeker.

soepele heupswing verdwenen.
Een auto zat er voor Bas niet in,
maar 'n megafles Bernardus wijn
mocht hij wel in ontvangst nemen.
Een golfspeler is zielsgelukkig
wanneer hij 1x in z'n leven 'n hole
in one scoort.
Bas ook, hij loopt sindsdien met de
borst vooruit door Boxmeer, en
vraagt aan elke voorbijganger....
Hoe vaak heb jij al 'n hole in one
geslagen???
Raar? Ach....
G De Corona crisis heeft er geen in-

vloed op gehad, maar het blijft onwennig dat we tijdens een
zondagse wedstrijddag Sjaphanto
Guntlisbergen niet meer tegen het
grote lijf lopen of een Rob van de
Rijdt of Jan van Vonderen.
Mocht Olympia in de 1ste of 2de
klasse ooit weer aan de aftrap
staan zullen we ze missen.

Groet van Pierre Arts

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Olympia vanaf de coronavrije zijlijn
(door Frans van Olympia)
G Dit

wordt een heel andere rubriek dan normaal van Frenske
van O..
Weinig voetbal- en kantineverhalen, veel ‘geneuzel’ over randverschijnselen, transfernieuws en
andere Olympia actualiteiten in
tijden van Covid-19 alias corona
met lockdowns en ander al dan
niet intelligente maatregelen van
vadertje Staat, of voor de feministen onder ons moedertje Staat,
met aan het hoofd de enig echte
monarch van Nederland: Mark d’n
Urste uit Den Haag, die behoort tot
het geslacht der (neo)liberalen.
Elf korte verhalen over Olympia’18
in tijden van de pandemie corona
en de crisis in de voetbalsport.

nu blijkt speelden zij toen ook helaas, zelfs dubbel jammer, hun
laatste hoog dramatische wed-

strijd. Beiden hangen, althans
prestatief gezien, hun kicksen aan
de kapstok of flikkeren deze in de
vuilnisbak c.q. -zak en stoppen in
de kracht van hun leven met selectievoetbal. Misschien kopen ze nog
wel bij tv ster Maurice van Neerven een paar recreatieve schoentjes om te gaan samenspelen met
broertje Willem in Olympia 5 onder
leiding van dé teddybeer van
Olympia’18, gezegend met rode
bloedlichaampjes van Feyenoord,
André Verwegen. Het Vijfde: het
nieuwe dreamteam van de Zwaantjes met als permanente thuisfluiter vader Hansi, een verdwaalde
handballer Hollander uit Gennep?
Wellicht scoort Douwe dan zelfs
100 doelpunten in één seizoen. We
komen beslist een keer kijken en
vragen dan na afloop of beiden

G De

laatste wedstrijd van Olympia 1 die nog in onze hersenpan, afdeling geheugen, rondstruint, is
gespeeld op zondag 8 maart, toen
ons landje nog dreigde te verzuipen
c.q. te veranderen in een moeras,
terwijl nu al vele weken de Sahara
dor droog flink stoffig in zicht
komt, was thuis in onze eigen Pelzer Play Station tegen Real Lunet
uit Vught. We kregen als trotse
koploper terecht op onze kloten
met 2-0 en zagen zelfs de bescheiden, bebaarde broeders Jochem en
Douwe Zwaan uitvallen. En naar
30

met een snelheid van Dylan Groenewegen een comeback willen
maken in Olympia 1. Nog beter zou
natuurlijk zijn als beiden hun beslissing herroepen en nog 1 seizoen
selectievoetbal zouden willen spelen om zo op een passende en eervolle wijze als prestatievoetballers
echt afscheid te kunnen nemen
van Olympia 1. Nog heel waardevol zijn voor het team van Wil Beijer en zeker ook voor jonge spelers.
We zijn uiterst benieuwd.

maakt. Hout verkocht, want op de
kleintjes letten is zeker in deze bar
bizarre coronatijden relevant. Natuurlijk met hulp van een vaste
koffieboy, een knappe cappuccino
girl ontbrak helaas, met soms wat
lekkers erbij zoals bijna overjarige
chips en welhaast over de datum
zijnde marsen en snickertjes. Tijd
om lekker bij te kletsen, slap te ouwehoeren, de laatste al dan niet
grappige of sex gerelateerde apps
(foto’s of video’s) uit te wisselen en
vooral af te reageren c.q. leeg te
lopen. Twee boys van dit team, te

G Tijdens

de coronacrisis, die officieel werd op zondagavond 15 maart,
besloot het bestuur al vrij snel vervroegd groot onderhoud te laten
plegen aan alle velden door Topsport. Het hoog gewaarde accommodatieteam bleef in wisselende
samenstelling, maar steeds met
een stevige basisopstelling, dagelijks doorwerken om zowel de velden en het groen in goede staat te
brengen c.q. te houden, waarbij
H2O vaak ook een dominante rol
vervulde en de kleedkamers inclusief de kantine en dergelijke
schoon te maken. Ook al het materiaal, waaronder kleding en ballen,
werd grondig geïnspecteerd en
gaaf gewassen. De oude accommodatie werd geschilderd. Oud
ijzer ingezameld en te gelde ge-

weten bestuurslid Toon Pelzer en
Mister Boxmeer West, Gerrie Nielen, togen woensdag 20 mei zelfs
naar Middelstum, een zeker niet
31

aardbevingsvrij, maar wel gaaf gat
gelegen ergens in de onmetelijke
ruimte ten noorden van de stad
Groningen op zo’n 250 km afstand
van de Heerlijkheid Boxmeer om
een tweede of derde hands ballenvanger voor het nieuwe speelveld
vijf op te halen. De zalige zegening
van de digitale Marktplaats was
weer eens gebleken. Om 7.45 uur
vertrokken deze BB (Boxmeerse
Boys) en tegen 14.30 uur waren ze
weer terug in homeland Bocktown.
De thermosflessen en broodtrommels leeg. De zonnebrillen konden
af. Missie geslaagd. Een ervaring
rijker, want ”Er gaat niets boven
Groningen!”

op de hoogte. “Daarmee onderstreept,” aldus Peters, “Olympia’18
de ambitie van de club. Het is nu
aan de KNVB om te beslissen of dit
verzoek gehonoreerd zal worden.

G Olympia18

eerste klasser? Arie
Peters, bestuurslid technische
zaken bij Tweede Klasser Olympia’18 en tevens voorzitter van de
Technische Commissie(TC) overhandigde eind april het advies van
de TC aan het bestuur inzake een
mogelijke promotie naar de Eerste
Klasse. Een advies dat tot stand
was gekomen na onder meer raadpleging van staf en spelersraad.
Het uiteindelijke advies luidde:
‘Olympia’18: vraag alsnog promotie aan naar de Eerste Klasse.
’Het bestuur nam dit advies over
en stelde de KNVB hiervan direct

Er zijn ook clubs die gevraagd hebben om te degraderen. Voor zowel
promotie als degradatie is ruimte
omdat de competities vroegtijdig
beëindigd zijn en voetbalverenigingen gaan fuseren, stoppen of overstappen van de zondag naar de
zaterdag als speeldag. Als het verzoek ingewilligd wordt, betekent
dat voor de Boxmeerse voetbalclub
de derde promotie in vier jaar. Voor
het laatst speelde Olympia’18 in de
Eerste Klasse in de seizoenen 8384, 84-85 en 85-86. Ook Berghem
Sport vroeg trouwens promotie aan
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en heeft gemiddeld een ietsje hoger
aantal punten per wedstrijd.
Olympia’18 33 punten uit 16 wedstrijden (2,0625) en Berghem Sport
31 punten uit 15 wedstrijden
(2,0666). Doch de KNVB kon het
verzoek niet honoreren.
Voor Olympia’18 bleek uiteindelijk
geen ruimte in de eerste klasse.
Voor Berghem Sport echter wel!!
Uithuilen? Ik denk het niet, maar
ons vooral verheugen op nu wel
vier te spelen derby’s tegen Vianen
Vooruit en vooral Volharding in de
Tweede Klasse Zuid II in 20-21.

een geweldige wedstrijdmentaliteit
en kopsterk, zowel letterlijk als figuurlijk.
Middenvelder/spelmaker Bjenze
Graat zegt, na nog geen jaar Olympia’18, de vereniging snel vaarwel
en gaat zijn voetbalgeluk beproeven in Groesbeek bij hoofdklasser
Achilles’29 en wordt zo herenigd
met zijn voormalige JVC-trainer
Ruud Kaiser.
Ook sociale gangmaker doelman
Frank Beljaars besloot te verkassen. Hij was twee seizoenen actief
bij Olympia’18. Hij koos voor de zaterdagclub JVC Cuijk. Daar hoopt
hij wel eerste doelman te worden.
In juni koos ook de gewaardeerde
verdediger, rechtspoot op links,
Bas Janssen, na lang wikken en
wegen (op een goudschaaltje?) voor
een terugkeer naar zijn (jeugd)liefde JVC Cuijk. Hij wordt teamgenoot van Frank bij het toch naar
de derde klasse zaterdag gepromoveerde JVC Cuijk.

G Uiteraard

zijn TC en staf volop
bezig om een zowel in kwalitatief
als kwantitatief opzicht sterke selectie te realiseren voor het aanstaande seizoen 20-21. Helaas
gaan de bescheiden en bebaarde
broeders Jochem Zwaan (31) en
Douwe Zwaan(30) stoppen met
prestatievoetbal. Ze blijven wel lid
van Olympia’18. Zonder twijfel een
flinke aderlating voor het team van
de Arnhemse hoofdtrainer Wil Beijer. Jochem ontpopte zich de laatste jaren als dé chef van de achterhoede en vormde met Mitch Verstraaten een ijzersterk centraal
tweetal. Douwe was de schutter bij
uitstek en de onbetwiste aanvalsleider. Beiden ook gezegend met

G Hopelijk breken nu enige talenten uit Olympia 2 krachtig en overtuigend door in Olympia 1 en gaan
diverse jeugdspelers, te weten
Joep de Bruin, Tim van den Broek,
Juul Schelbergen, Ward Strik en
Bart Thorn, die overkomen van
Olympia JO 19-1, heel ambitieus
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aan de slag bij Olympia 2/1. Zes
nieuwelingen van buiten heeft
Olympia’18 weten de strikken.
Ingo Custers (24), de veel scorende
spits van tweede klasser Union uit
Nijmegen, die woonachtig is in Siebengewald en tot voor twee jaar geleden nog speelde bij Stormvogels.

telt de selectie van 1 en 2 gelukkig
weer drie keepers.
Tenslotte keerde ook nog youngster Thomas Toenders (17) uit Boxmeer terug naar onze club na een
aantal jaren JVC Cuijk. Hier kan
hij volop tot wasdom komen. Ben
zeer benieuwd in welk team hij uiteindelijk gaat spelen.
G In

april en mei was Olympia’18
drie keer nadrukkelijk present in
een Covid-19 reportage bij het veel
bekeken nieuwsprogramma EenVandaag op NPO 1 (18.15 tot 18.45
uur). Er werden zelfs prachtige opnames gemaakt met een drone. In
de eerste uitzending kwamen voorzitter Fons Görts, Robert Philips,
voorzitter van businessclub Vrienden van Olympia, horecatycoon
Sven Janssen en de aanvoerder
van Olympia 1 Levi Meulensteen
in beeld en aan het woord over
onder meer de fikse (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor een
amateurclub. Met een opvallende
bijrol voor mister clean, de vrolijke
vrijwilliger Chris Peters. Een paar
weken daarna mochten drie spelers van de Olympia selectie praten
over hun werk in coronatijd en hun
groot gemis aan voetbal: Frank
Beljaars, werkzaam in de zorg,
Sam Luppes, actief als kok in de

Een andere aanwinst is: middenvelder of inschuivende centrale
verdediger Siem Loeffen (23) van
Achates uit Ottersum. Nummer
drie luistert naar de naam Tjeu
Jansen(22), verdediger van Stormvogels en woonachtig in Siebengewald. Jessy Wolff(21) is de vierde
aanwinst. Woont in Gennep, waar
hij vele jaren lang speelde voor Vitesse’08. Doch in het laatste niet
afgemaakte seizoen was hij verdedigend actief voor Union. Met de
komst van de vijfde aanwinst keeper Davey Engels van SV Venray
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horeca (De Douairière) en Jordi
Toonen, die de kost verdient in de
uitzendbranche.
In de derde uitzending kwamen
drie sponsoren/leden van de businessclub Vrienden van Olympia
aan het woord: Vincent Maassen,
Maurice van Neerven en Richard
van Dijk. Zij gaven commentaar op
het ondernemen in deze lastige tijd
en welke invloed de huidige situatie op hun bedrijfsvoering en het
sponsorbeleid heeft. Een vierde uitzending met Olympia’18 is niet uitgesloten. In augustus/september?

woon door onder leiding van het
hoog gemotiveerde trouwe tweetal
Robert Michiels en Fred Rip (of
toch Rib?). Robert beleefde privé
een turbulente tijd met het geheel
plotseling overlijden van zijn
schoonvader en zijn huwelijk met
zijn lief Sandra Vousten op 15 mei,
uitgerekend midden in die anti sociale coronatijd. De oud papierprijs
is thans heel laag en levert Olympia’18 derhalve vrij weinig op. Jarenlang bracht Oud Papier onze
club veel geld in het laatje. Wat zal
de toekomst brengen? Blijft de redelijke garantieprijs voor Oud Papier van de samenwerkende regiogemeenten, ook na de stevige herindeling in het Land van Cuijk
vanaf 2022 met dan de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk? Onzekerheid is troef. Weer een fikse
tegenvaller in het vorige en wellicht ook in het komende seizoen, al
weet je natuurlijk nooit wat de internationale wereldpapierprijs, die
nu vooral bepaald wordt door de
Chinese markt, gaat doen.

G Ook het twee maal maandelijks
ophalen van Oud Papier door alle
zondagse seniorenteams van

G Na

8 maart was het gedaan met
het amateurvoetbal in Brabant en
dompelde ook Olympia’18 in een
diepe sportieve, sociale en financiële crisis veroorzaakt door een verschrikkelijk virus met als geogra-

Olympia’18 (waarom trouwens niet
door de vrijdagteams?) ging ge35

fische oorsprong China, waar het
zich al geopenbaard had in december vorig jaar. Na 15 maart ging
ons land grotendeels op slot en menige sportaccommodatie maakte
een intens lege en verlaten indruk.
In mei ontwaakte Nederland weer
wat en de jongste jeugd tot 13 jaar
van Olympia’18 mocht weer naar
hartenlust ravotten met een bal op
veld 2 of 3. De oudere jeugd ook,
doch alleen op gepaste afstand van
150 cm. Later mochten ook de senioren wat klooien met een bal,
zonder echt te trainen. Doch alleen
Olympia 1 en 2 kregen toestemming van het bestuur, omdat het
groot onderhoud der velden al
voorjaarsvroeg was ingezet.
De vrouwen, de recreatieteams en
de G-teams moesten thuisblijven

en baalden daarvan als een stekker en soms zelfs als een stier. Terecht? Het zou rechtens zo maar
kunnen. Een team wikt, doch het
bestuur beschikt. Bij de volgende
algemene ledenvergadering zal het
bestuur verantwoording moeten
afleggen voor deze beslissing. Hopelijk zal er na een tweede golf anders gehandeld worden in het
belang van alle leden.
G De gevolgen van deze coronacrisis(cc) zijn voor Olympia’18 groot.
Geen voetbal, het allerergste, snel
gevolgd in het verlengde daarvan
door geen samenkomsten met voet-

balvrienden en bekenden rondom
een voetbalveld, op de tribune of in
de kantine. Geen voor- en napret.
Geen clubavonden. Niet samen jui36

chen en een biertje drinken op een
zalige zege en wat pinda’s naar
binnen mikken, of ons onder te
dompelen in desnoods dorstig ver-

een heel speciale match had kunnen worden, zowel sportief, sociaal
als zeker commercieel, dankzij een
urenlange voor- en nazit, van muzikaal vuurwerk voorzien door een
DJ, was de geplande, altijd zeer beladen derby Olympia’18-Volharding op zaterdagavond 9 mei. 1 juli
mag de kantine en het dakterras
weer open. Hoi, hoi, of hebben we
daar minstens een maand helemaal niks aan? Of straks eind augustus ons groots, tweedaagse
jeugdtoernooi, nu helemaal toepasselijk het Kick-off toernooi geheten,
kan doorgaan is ook nog maar de
vraag. Gelukkig doet hoop altijd
leven en met optimisme kom je
vaak verder dan met pessimisme.

driet tezamen met een vette, in
dubbele saus gehulde frikadel speciaal na een treurige nederlaag.
Niet kunnen genieten van het
schitterend voetbalspel live, ook
niet op tv (ondanks fraaie voetbalbeelden uit het (verre) verleden),
maar lang huisarrest en soms chagrijnig op een zoet houtje te sabbelen èn je ooit gruwelijk te vervelen.
Zelfs aan Geisterspiele heb ik geen
echte behoefte. Ook de financiële
kant van deze zich verdiepende crisis is aanzienlijk: totaal geen barinkomsten en dreigende, (sterk)
verminderde reclame- en sponsorinkomsten vanwege de zware economische gevolgen van de coronacrisis, die wel eens drie jaar zouden
kunnen duren. Eén wedstrijd die
niet doorging en in alle opzichten

G Het

is zaterdagmiddag 13 juni.
Samen met Walter Ankersmit,
Robbin Grootfaam en Hans Zwaan

zit ik op een terras in hartje Boxmeer. We kijken terug vanaf 8
maart van dit nu al gedenkwaardige jaar en op het afgebroken sei37

zoen. Beelden vliegen in hoog
tempo voorbij: van mondiale lockdowns tot trieste sterfgevallen. Van
stevige crisissen in de gezondheidszorg, de economie inclusief de horeca, de sportsector, kunst en
cultuur en in de dagelijkse samenleving waar afstand houden een
verafschuwd duivels woord werd.

Olympia’18 eind januari 2020.
Alle emoties komen weer boven.
Verdriet hoort bij vreugde en andersom. We kijken ook voorzichtig
vooruit. Kan er in augustus weer
volop getraind en geoefend worden? Wat zal het nieuwe seizoen
ons gaan bieden? Mag er überhaupt gevoetbald worden voor de
beker en in competitieverband?
Met of zonder toeschouwers? Met
mondkapje op en handschoenen
aan in de clubkleuren van Olympia’18? Allen hebben we maar een
vurige wens: wij willen als de wiedeweerga live voetbal zien van
onze Olympiateams. De passie en
de voetbalhartstocht terug op de
velden, langs de zijlijn en in kantine Olympus. Een basisbehoefte
gelijk eten, drinken en sex?

Ook racisme en discriminatie
naast de Frije Heerlijkheid Amsterdam en een nieuwe beeldenstorm zijn actuele gespreksonderwerpen. Twee memorabele, onvergetelijke momenten van het afgelopen seizoen staan groots gegrift
in ons collectieve Olympia geheugen: de dood en de daarop volgende
indrukwekkende afscheidsbijeenkomst van Sjaphanto Guntlisbergen op het hoofdveld van
Olympia’18 midden september
2019 en natuurlijk dé beladen,
spectaculaire wedstrijd van het seizoen 19-20 de derby Volharding-

Frans van Olympia
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Terugblik op 20 jaar Olympiaan

Het is het jaar 2000. Het jaar dat
ik het secretariaat van Olympia’18
overnam van Theo Klaassen. Het
is ook het moment dat ik werd gevraagd om aan te sluiten bij de Redactie van De Olympiaan. Ook
toen al waren de huidige redactieleden Nöl Philips en Frans Fleuren
lid van de redactie.

(penningmeester Jan Benneheij);
Jan van Hout clubman van het
jaar; Olympia’18-PSV 0-20 (in stromende regen) 15 juli; officiële opening nieuwbouw accommodatie 26
augustus; onthulling naam Sportpark Intervet; afscheid van Pierre
Arts, verhuist naar Oosterhout;
ontslag hoofdtrainer Ronald Gits
en de trainer van 2; heel veel rode
kaarten bij de selecties, slechte
pers, slechte mentaliteit spelers.

Welke opmerkelijke artikelen zijn
er in deze 20 jaar in het clubblad
verschenen?
Een greep uit het clubblad van
nummer 93 t.m. nummer 210.

2001:
Olympia’18 telt 688 leden; Jo Kusters vrouw van het jaar; het
nieuwe clubgebouw krijgt een
naam Olympus (de godenberg der

2000:
Opbrengst megaloterij f 40.000
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Grieken), bedenker naam Fred
Rip; Ger Peters neemt na 5 jaar afscheid als verzorger; Olympiaan
nummer 100 (Nöl Philips is al
vanaf het begin in 1983 vaste
schrijver); Olympia 1 degradeert
naar de 5de klasse; Gerard van
Zwam nieuwe hoofdtrainer 20012002.
2002:
Olympia 1 kampioen, promotie
naar 4de klasse, 22 wedstrijden/48
punten/64-23/belangrijkste doelpuntenmakers Patrick Hermens,
Mike Cremers en Robby Heijl; de
jonge en enthousiaste coach wordt
Lucien Roeffen; Harry Strik volgt
Sjaphanto Guntlisbergen op als
voorzitter; oud papier, minder straten; de KNVB legt kaartverkoopvrijwilligers in de watten’Gerrit
Thielen en Harrie Schaminée naar
PSV; Sjef van den Boom man van
het jaar 2002.
2003:
1918-2003, Olympia 85 jaar, in
1931 telt de club 80 leden en wordt
versterkt met de oud-international
Pierre Massy, in 1964 begonnen
met oud papier ophalen, 1983 eerste uitgave van clubblad De Olympiaan, 1981 eerste Oliebollenomloop; Henk Philips weer terug in
zijn oude woonplaats, nu als leider
van Olympia 3, Theo Litjens als

speler van het G-team loopt de
halve marathon van AV Sporting
Boxmeer en eindigt in 2½ uur.
2004:
Olympia’18 heeft 713 leden; Adrie
Schilderman al 9 jaar bij G-voetbal; Jac Otten man van het jaar bij
BCV de Geitenbok in ’t Hoogkoor
(omringd door het G-team); Loek
Neve stopt met zijn werkzaamheden, o.a. De Olympiaan, na 5 jaar;
Geert Toenders gaat de lay-out van
de Olympiaan verzorgen; Olympia
D1 met Kika van Es wint bekerfinale in Herpen van Nulandia; Stefan van Elst al 10 jaar vaste keus
bij Olympia 1.
2005:
Van Neerven Sport de nieuwe
hoofdsponsor; de bijdrage voor de
tsunami op Tweede Kerstdag 2004
levert tijdens de Oliebollenomloop
€ 5000 op en de 4-daagse fietsactie
van Simon van Mierlo € 4750;
nieuwe trainer seizoen 2005-2006
Niek Nelissen; Ronny van den
Broek/Roel van den Boom van stal
gehaald om Olympia 1 voor degradatie naar de 5de klasse te behoeden; Olympia 2 kampioen en
trainer Marco Tunnissen en Linda
de trotse ouders van Yara.
2006:
Olympia 1 ongeslagen kampioen
en promotie naar Derde Klasse,
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Niek Nelissen geeft eigen magazine uit; oude accommodatie deels
gesloopt en gerenoveerd; organisatie EK-kwalificatie >17 jaar Duitsland-Noord-Ierland 4-0; Harrie van
Mierlo schrijft in elke Olympiaan
over het wel en wee in G(eweldig)
voetbal; moeizame start Olympia 1
in 3e Klasse maar contract Niek
Nelissen weer met 1 jaar verlengd.
2007:
Aantal leden is 757; record aantal
lopers Oliebollenomloop 353 man;
Harry Strik stopt als voorzitter;
Theo Klaassen is de nieuwe kantinebaas; groeten uit Amerika van
Armand Toenders en Ingrid Logtens, Thomas en Jasper; ook Erwin
van Elst doet geregeld groeten uit
de VS; Robert Philips wordt de
nieuwe voorzitter; Olympia 1 eindigt als zesde; Niek Nelissen kondigt in september zijn vertrek aan
in juni 2008 en stopt per direct al
in november,
2008:
Dick Regeling is de opvolger in
2008 van Niek Nelissen; Olympia
en Carnaval: Prins Herbert Guntlisbergen en Jan Thielen Koning
van de Metworst; het Nederlands
elftal meisjes onder 17 jaar met
Kika van Es en Lieke Martens verslaat Noorwegen met 5-1; Olympia
90 jaar met groots Jubileumvie-

ring; Olympia 1 degradeert naar de
Vierde Klasse; wedstrijdsecretaris
Jos Beenen overleden, 69 jaar en
53 jaar lid.
2009:
Ledenaantal 872; Dick Regeling
staat er goed voor en tekent bij;
Jan Benneheij stopt na jarenlange
inzet als penningmeester, Henk
Philips en Paul Jansen nemen
waar; Geert Verstraaten nieuwe
voorzitter jeugdbestuur; Harrie en
Thea Canjels stoppen na 28 jaar in
de kantine; Marius Verkuijlen na 9
jaar niet herkiesbaar als secretaris, maar neemt voorlopig nog
waar; kustgras blijft, hoe vurig ook
gewenst, nog onbetaalbaar.
2010:
Olympia verlengt weer met Dick
Regeling, streeft naar promotie
Derde Klasse; nieuw zakelijk netwerk “Vereniging Vrienden van
Olympia’18”, “Samen Scoren”; ballenhok telt 360 ballen voor
jeugd/senioren; Olympia 1 eindigt
als vijfde; Kika van Es (Willem II)
en Lieke Martens (Heerenveen)
beiden overgestapt naar VVVVenlo; spits Bobo Tubic speler van
het seizoen; diverse vacatures in
bestuur; Dick Regeling verlaat
Olympia einde seizoen.
2011:
Jo Jansen waarnemend secretaris;
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vervroegd afscheid van Dick Regeling, nieuwe hoofdtrainer André
Cornelissen en Roel van den Boom
per direct aan de slag; Jac Otten
neemt na jaren grote inzet afscheid
als coördinator G-voetbal, Joop
Huijbers neemt over; Frans van
der Zande stopt op 62-jarige leeftijd als voetballer en wordt scheidsrechter; grote opknapbeurt kantine
Olympus.
2012:
Frans Fleuren man van het jaar
van BCV De Geitenbok; in memoriam van ereleden Wim Hesse (84),
Jo Peeters (80) en speler Luka Libric (15); hoofdtrainer André Cornelissen per direct op non actief,
veel commotie in de club; Henk
Gieben neemt tijdelijk Olympia 1
waar; wederom veel gele en rode
kaarten; Olympia 1 handhaaft zich
in 4e Klasse; John van Sambeek
nieuwe secretaris; Danny Claassen/Henk Gieben hoofdtrainers.
2013:
Aantal leden 850: Maarten van
Stiphout de nieuwe trainer Olympia 1 2013-2014; Ruud Lemmens
clubman 2012, vanaf 1965 lid speler en diverse functies; Danny
Claassen in april met groot verlof
gestuurd; Olympia in nacompetitie
uitgeschakeld voor promotie; Bas
Hendriks en Dylan Donkers bij se-

lectie VVV; erelid Henk Küppers
overleden, 79 jaar, betekende
enorm veel voor onze club; Coen
van Straaten, 13 jaar, Olympia’s
jongste scheids.
2014:
Lieke Martens Oranje Leeuwin
2013; Theo Thielen (87). Herman
Peters (76) en Tim Manders (27)
overleden; John van Zweden gastspreker in Olympus bij VvO;
nieuwe hoofdcoach 2014-2015 Michel Kuijpers; Maarten van Stiphout op non actief gesteld drie
duels voor het einde; Olympia
handhaaft zich als negende; nieuw
technisch beleid (TC Arie Peters,
Ruud Lemmens, Henk Philips,
Huub Derksen, Frans Fleuren).
2015:
Robert Philips prins van BCV De
Geitenbok; Mimi Schaminée (81)
overleden; Jo Jansen stopt als bestuurslid; Brechtje Bekkenutte
volgt John van Sambeek op als secretaris; gloednieuwe reclameborden en 17 vlaggenmastenlangs
veld 2; restyling ingang sportpark;
net geen promotie Olympia 1,
plaats vier; nieuw sponsorbeleid;
G-jongens naar Sigmaringen, 20jarig jubileum, toernooi Barendrecht; A1, F1, F2 herfstkampioen.
2016:
In memoriam Det Siebers-Jansen
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(77), Ien Verstraten-Jansen (84),
Piet Derikx oud-midvoor Olympia,
Mart Broeren (65); 12 Olympianen
geslaagd voor Pupillentrainer; 30
jubilarissen en clubman(nen): Sjaphanto Guntlisbergen en Toon Pelzer; Olympia opent pannaveld en
speeltuin; Fons Görts volgt Robert
Philips op, 9 jaar voorzitter; Jan
van Hout nieuwe penningmeester
als opvolger Michel Zweegers;
Olympia 1 eindigt op plaats 8.
2017:
Aantal leden 802; in memoriam
Geert Toenders (70), Rudy Küppers (80), Henk Siebers (81), Piet
van Riel (79), Harrie Schaminée
(86), Hans Arts (65); Geert Toenders 21 jaar redactielid en lay-out
De Olympiaan; Wil Beijer nieuwe
hoofdtrainer 2017-2018; clubman
Henk Philips; Robert Philips erevoorzitter; Olympia 1 van coach
Michel Kuijpers promotie naar de
3e Klasse, mooi afscheidscadeau;
Ingrid Logtens volgt Brechtje Bekkenutte op als secretaris; Carlo van
Straaten stopt als jeugdvoorzitter,
opvolger Sander Tax.
2018:
1918-2018; Olympia’18 Vereniging
van het Jaar bij BCV De Geitenbok, 100 jaar; Paul Jansen clubman van het jaar; in memoriam
Henk Linders (86), Gerrit Schuur-

mans (72), Jan van Vonderen (81),
Harrie van Mierlo (71); De Olympiaan, 1983 1ste nummer, 2018
200ste uitgave; terras nieuwbouw
in gebruik, La Terrasse de Sjef &
Sjef (Sjef van den Boom en Sjef Oomens); 100-jarig feest: de aftrap,
promotieactiviteiten, FIFA-toernooi, jubileumquiz, family challenge run, 5 tegen 5, feestavond,
reünie, jubileumboek, vuurwerk en
barbecue; Olympia 1 nummer 3 in
Derde Klasse, Olympia 3 en Olympia 4 kampioen; Jos Heijnen neemt
de lay-out over van Marcel Philips;
Sjaphanto Guntlisbergen nieuwe
kantinebaas Olympus; Olympia 1
verslaat in de competitie MULO
Helmond 1 met monsterscore van
10-0; Wil Beijer verlengt contract,
tussenstand december: plaats 1;
2019:
In memoriam Jo Peters (90), Toon
Arts (77), Rob van de Rijdt (61),
Broer Janssen (80); 2 gloednieuwe
voetbalteams 35+ (mannen) en 1
gloednieuw 30+ (vrouwen); 26 mei
laatste competitiewedstrijd Olympia-1 tegen Handel-1, uitslag 5-1,
slechts 1 nederlaag bij Margriet-1
3-2; na afloop uitbundig feesten in
Olympus onder de bezielende leiding van kantinebaas Sjaphanto
Guntlisbergen; Olympia 1 van
coach Wil Beijer werd kampioen in
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de Derde Klasse D, 26 wedstrijden,
69 punten, score 91-20, Douwe
Zwaan 44 doelpunten en promotie
naar Tweede Klasse; kampioenschap werd al op 14 april binnengehaald tegen Boekel Sport, 2-2;
Olympia eindigde met 21 punten
voorsprong op de nummer 2 Volkel;
27 juni kampioensreceptie Olympia 1 en ook nog DA2, G1 en JO114 op een grandioos Pleinfeest met
een uitgebreide veiling een avond
vol muziek met een spetterend optreden van Natasja Poels georganiseerd door het Bestuur en de
Vrienden van Olympia; seizoen
2019-2020 start eind augustus met
een groots Kick-Off jeugdtoernooi
met 90 teams; Antoinet Beckers
wordt weer de nieuwe wedstrijdsecretaris senioren als opvolger
van Mark Jansen, Mark blijft wedstrijdsecretaris en secretaris jeugd.
En dan is het vrijdagmorgen 6 september 2019. De accommodatieploeg “zit aan de koffie”.
Kantinebaas Sjaphanto Guntlisbergen gaat alvast naar het voorraadmagazijn om de benodigdheden voor de kantine aan te vullen voor komend weekend. Daar
wordt hij getroffen door een hartstilstand. Verbijstering, reanimeren met AED, ziekenambulance,
ziekenhuis. Toestand in komende

dagen is kritiek en op 11 september het vreselijke bericht dat Sjaphanto op 53-jarige leeftijd is
overleden.
Op 17 september een indrukwekkend afscheid op het hoofdveld
waar 1500 bezoekers getuige van
waren. Volop muziek van zijn held
André Hazes en een live optreden
van Peter Beense. En een zee van
bloemen. Tot slot dan bij het verlaten van het Sportpark een afscheid met een daverend vuurwerk
met veel rookbommen.
Sjaphanto begon als voetballer en
keeper bij de jeugd t.m. JO17 en
daarna Olympia 5 en fervent sup
porter/suppoost van Ajax.
Van 1999-2002 voorzitter (pas 33
jaar) met in 2000 de wedstrijd
Olympia-PSV. Voorzitter van
“Vrienden van Olympia”. Een speciaal plekje hebben de jongens van
het G-team. Erelid en hoofdsponsor en 40 jaar lid van Olympia’18.
Met de blauwwitte rookpotten voor
aanvang van de wedstrijd was Sjaphanto een steun in de rug van de
Olympia-spelers.
Een allemans vriend, zeer aimabel
en hartelijk persoon, waaraan de
club enorm veel heeft te danken en
die nog zoveel plannen opstapel
had staan, is onverwacht en veel te
vroeg van Olympia’18 heengegaan.
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In het oktobernummer blikt de
voetbalfamilie Zwaan vooruit op
het komende seizoen 2019-2020.
Douwe: Voldoende kwaliteiten voor
het linkerrijtje. Jochem: Genoeg
kwaliteit om mee te doen bij de bovenste 7. Vader Hans: Geweldig
trots op de prestatie van Olympia
1 en het aandeel van Jochem en
Douwe daarin.
Nu naast De Olympiaan ook de
website, twitter en facebook belangrijke bronnen van nieuwsvoorziening zijn geworden heeft de
Redactie van De Olympiaan voorgesteld om het aantal uitgaven van
het clubblad van 6 uitgaven per
jaar te verlagen naar 3; dit is door
het Bestuur akkoord bevonden.
Het clubblad zal in het vervolg nog
uitkomen in de maanden: februari,
juni en oktober.
2020:
Aantal leden: 777. In memoriam
Ramon Lichteveld (33), Gerard
Arts (83); Olympia 1 herfstkampioen (slechts 1 nederlaag in de
openingswedstrijd bij SVSSS in
Udenhout en alweer 14 goals van
spits Douwe Zwaan); Angerie Miggiels is bereid het beheer van de
kantine over te nemen; Robert Philips nieuwe voorzitter Vrienden
van Olympia; nieuwe ereleden

Goof Spiekman en Gerrie Nielen;
team van het jaar: organisatie Kickoff Jeugdtoernooi (Mark Jansen,
Michel Zweegers, Kees Bentvelsen); Volharding-Olympia’18 (voor
het laatst gespeeld in 1974) op 26
januari 2020 uitslag 1-3, er wordt
al uitgekeken naar de return in
Boxmeer op 9 mei …… (geen rekening gehouden met corona!!)
In deze 20 jaar van 2000-2020 zijn
er verder veel activiteiten en vermeldenswaardige feiten geweest
die bovenstaand niet zijn vermeld
om het geheel niet te uitgebreid te
maken.
Daarom in het kort nog een opsomming hiervan:
De oude doos van Nöl Philips; accommodatie; Algemene Ledenvergadering; van de bestuurstafel;
jaarverslag; de lay out van Geert
Toenders en nu van Jos Heijnen;
G(eweldig) voetbal van Harrie van
Mierlo en Joop Huijbers; Grote
Clubactie; Rabo Jeugdvoetbaltoernooi; Diego van Olympia; Winterstopfeest en End of Season Party;
vrijwilligersavonden; OOO (Olympia’s Oliebollenomloop) verslagen
en uitslagen; eindstanden; diverse
interviews; pupil van de week;
teamfoto’s en veel andere foto’s van
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Bas Delhij; enz.
Er is over al deze jaren veel wetenswaardigs over onze club geschreven. Vanaf juni 2020 geef ik
het verzamelen van kopij en de
werkzaamheden t.b.v. het uitbrengen van het clubblad over aan Jan
van Hout en maakt hij dus vanaf
heden deel uit van de Redactie
Olympiaan.

Marius Verkuijlen
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Wie is (Jan) van Hout?

worden, om samen met hen het
nieuwe jeugdbestuur te vormen. Ik
ben daarnaast jeugdleider en
jeugdcoördinator geweest. In 1993
organiseerde ik samen met Orjan
Philips het eerste internationale
jeugdtoernooi met als gasten
Sigma Olomouc, N.E.C. en VfB Lohengrin Kleve.
Ik denk, dat het 1996 was, dat ik
met sponsorzaken startte. In september 1999 schreef ik een sponsorplan met het oog op de
privatisering en de nieuwbouw accommodatie. Ik kreeg Hfl. 20.000,ter beschikking om een bar en inventaris te kopen. Die bar boven
krijgen, moest met een aantal
sterke mannen gerealiseerd en
door de nog openstaande ramen geloodst worden. Gelukkig konden
Sjef van de Boom, Wim Hendriks
en Pieter Gerrits de bar verder aftimmeren en afwerken.
Ik mocht de openingswedstrijd
tegen P.S.V. organiseren, waarbij
ik veel steun kreeg van Bart van de
Heuvel en Harrie Strik en ongeveer 100 andere vrijwilligers. De
naam van ons sportpark wist ik
voor de eerste vijf jaren te “verhuren” aan Intervet. De kleedkamers werden lokalen met een

Nee, dit is niet de titel van een
nieuw boek!
In september 1984 startte onze
zoon, Daniel, met voetballen bij
Olympia’18 en dat betekende voor
mij de eerste kennismaking met de
Blauw-Witten. In die tijd trainden
de F-jes nog niet, zodat ik dit voor
de gein opstartte en de eerste
weken een kleine training aan deze
veel belovende talenten gaf. Dit
initiatief werd vervolgens door het
bestuur officieel opgepakt. Kort
daarna werd ik door Chris van
Beek gevraagd om deel te nemen
aan de Jeugd Ontspanning Commissie (JOC). Een paar jaar later
vroegen Marius Verkuijlen en Jo
Peeters mij om jeugdsecretaris te
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sponsornaam en ook de velden 2 en
3 werden betrokken bij de sponsoruiting. Ook organiseerden wij, als
sponsorcommissie samen met Sjaphanto Guntlisbergen een MegaLoterij in 1999/2000. Ik was in dat
jaar ook leider van het 3e. elftal,
dat voornamelijk uit spelers bestond, die ik al vanaf 1984 kende.
Ik regelde bovendien een aantal
wedstrijden tegen betaald voetbalclubs voor het team onder de 23
jaar. In dat laatste jaar van de vorige eeuw werd ik tot Clubman benoemd.

de sponsoring was, heb ik zo’n tien
bekende of minder bekende sprekers uitgenodigd voor een lezing.
In 2010 vroeg Robert Philips mij of
ik samen met hem een presentatie
wilde houden voor een twaalftal
ondernemers, met het oog om
naast de vereniging een soort van
ondernemerssociëteit te starten.
We hebben toen wensen en ideeën
van de ondernemers geïnventariseerd en ons laten voorlichten hoe
de OSRN (NEC) dit doet. Dit was
de start van Vrienden Van Olympia (VVO). Ik heb toen het eerste
uitstapje naar Amsterdam geregeld, met ontvangst op Strand Zuid

In 2007 zijn we voor de eerste keer
met de G-spelers, inclusief begeleiding, naar onze Jumelagestad Sigmaringen geweest om daar te
voetballen. Jos de Graaf en Karel
van Soest kwamen op eigen houtje
naar Sigmaringen om dit festijn
mee te maken. Gedurende de periode, dat ik verantwoordelijk voor

en etentje met magiër Celsius op
de Zeedijk. Vanaf ongeveer die periode maakte ik deel uit van de
sponsorcommissie nu onder leiding
van Wim Smits. Vervolgens werd
door het wegvallen van de penningmeester, mij gevraagd deze
functie binnen het bestuur in te
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slotte heeft hij dit al zo’n 20 jaren
gedaan, hiervoor dank Marius.
Wilt u nog meer weten over Jan
van Hout? Google kan helpen!

vullen. Ik heb dat ter overbrugging
gedaan en ben toen met sponsoring
gestopt, om belangenverstrengeling te mijden. In al die jaren heb
ik meerdere keren deel uitgemaakt
van de Kascommissie, zoals ook nu
weer.
Begin mei vroeg Marius Verkuijlen
mij, in verband met zijn gezondheid, om zijn werkzaamheden als
coördinator ”De Olympiaan” over
te nemen. Ik heb dit toegezegd
onder de voorwaarde, dat hij wel
betrokken blijft bij de redactie, ten-

Jan van Hout
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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, 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
No(l Philips, Boxmeer, 06-40218625, nolphilips@ziggo.nl
Marius Verkuijlen, Boxmeer, 06-24161216, mjverkuijlen@ziggo.nl
Jos Heijnen, Boxmeer, 06-51786493, heijnen_j@hotmail.com

KOPIJ OLYMPIAAN E-mail: vanhoutmkbadvies@ziggo.nl
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