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Woord van de voorzitter

Als ik dit stukje zit uit te typen op
mijn laptop is het bericht net vanuit
de KNVB naar alle verenigingen gestuurd dat we vanaf deze week toch
gaan proberen de wedstrijden dit
seizoen allemaal te gaan spelen. De
reacties daarop zijn wisselend, de
een vindt het geweldig want er mag
weer gevoetbald worden, de ander
vindt het een ontzettende uitdaging
omdat de meeste spelers niet voldoende getraind zijn om dit volle seizoen zonder blessures te kunnen
spelen. En dan hebben we het nog
niet gehad over de weersomstandigheden die mogelijk roet in het eten
gaan gooien. Ik zit nog te wachten op voorspellingen dat we ergens rond
de carnaval nog een fikse winterperiode mogen verwachten, zie daar de
eerste afgelastingen vanwege onbespeelbare velden. We zullen het gaan
zien; begin Juni weten we dan hoe het de komende maanden is verlopen.
De laatste zondagmiddag van januari heb ik ook weer even kunnen genieten van het mooie weer tijdens een oefenwedstrijd van ons eerste team
tegen Quick 1888. Een mooie club uit Nijmegen met een rijke historie.
De ploeg uit Nijmegen was zeker de eerste 20 minuten sterker en stond
met de rust met 2-0 voor. Uiteindelijk lukte het Olympia om toch een 22 stand te bereiken ver in de tweede helft. Via een 3-2, 3-3 en 4-3 hebben
we het uiteindelijk toch net af moeten leggen tegen de ploeg uit de keizerstad. Conclusie na weer eens na lange tijd een (oefen-)wedstrijd van 1
te hebben mogen meemaken; lekker dat we weer langs de lijn kunnen
genieten van het voetbalspelletje, en ook dat er een aantal jonge jongens
ingevallen zijn, die best goed mee konden met dit 2de klasse-niveau.
In de ALV van afgelopen november, de eerste sinds 2 jaar, hebben we als
vereniging kunnen zien dat het met de club , ondanks Corona, echt goed
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gaat. Er zijn niet veel leden die opgezegd hebben, - omdat er te weinig
zou worden gespeeld -. De afgelopen maanden hebben we zelfs gezien dat
vooral in de jongste jeugd-laag toch behoorlijk wat nieuwe leden, jongens
en meisjes, zich gemeld hebben. Waarschijnlijk zijn dit uitgestelde aanmeldingen van kinderen die eerder geen uitzicht hadden op het spelen
van wedstrijden. Door de afgelopen maanden regelmatig wat bijzondere
activiteiten te organiseren, heeft dat waarschijnlijk wel een aantrekkingskracht gehad op deze nieuwe groep mini’s.
Verder is het vrijwilligers-probleem nog eens onder de aandacht gebracht
van de aanwezigen van de ALV, echter we zullen vooral een grotere groep
leden moeten zien te bereiken, met het credo “samen zijn we Olympia”,
er moet echt meer gedaan worden voor de club, het is tenslotte ook jouw
cluppie. Het voorstel is dan ook om dit te gaan verplichten waarbij leden
en ouders van jeugdleden een bepaald aantal uren de handen uit de mouwen steken voor de club.
Ook hebben we middels een stemming van de leden de mogelijkheid gekregen om het clubhuis en een deel van de bijbehorende ruimtes te kun
nen verhuren.
De bedoeling is dat een paar bekende gezichten binnen onze club de
ruimte per februari gaat huren om te starten met een buitenschoolse opvang. Op de normale schooldagen wordt de ruimte gebruikt voor opvang,
dat gebeurt vanaf half 3 ’s middags. Onze voetbal-activiteiten zullen daar
over het algemeen weinig van te lijden hebben.
Ik wens iedereen weer veel plezier in de rest van dit seizoen, ik wens de
coördinatoren, de planners, de facilitaire ploeg en alle ondersteunende
vrijwilligers succes. En aangezien het echt wel druk gaat worden de komende maanden verzoek ik iedereen om ook begrip te hebben voor de situatie dat we soms hier en daar wel eens krap komen te zitten.

Fons Görts, voorzitter
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In Memoriam Gerrit van Vlissingen

Donderdag 27 januari is Gerrit
van Vlissingen plotseling overleden, twee dagen voor zijn
72ste verjaardag. Gerrit was jarenlang jeugdleider bij het team
van zijn zonen o.a. in de Djeugd. Hij was een bekend vrijwilliger van onze voetbalclub.
Hij was degene, die altijd op de
tractor zat of assisteerde bij het
onderhoud van de velden (vanaf
2010). Hij kon lijnen trekken als
geen ander en kon de mooiste
bochten maken. Hij stond bekend als iemand, die altijd
vroeg begon aan zijn werk op
het sportpark. Ook als leider en
assistent-leider bij de selectie,
van 2004 tot 2010, kon hij zijn
draai goed vinden en af en toe voor ludieke acties zorgen. Wij houden
hem als een goed vrijwilliger in gedachten.

Wij van Olympia’18 wensen familie en naasten
veel sterkte bij het verlies van Gerrit.
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Herstart competities voorjaar 2022

Op vrijdag 28 januari heeft de KNVB een besluit genomen over het vervolg van de competities in de categorie A senioren (= Olympia’18 1 en 2).
Er is gekozen voor het scenario om de opzet niet aan te passen en de competities volledig uit te spelen, inclusief de nacompetitie. De herstart is op
zondag 6 februari met een aantal inhaalwedstrijden uit de eerste competitiehelft. Halverwege maart volgt de tweede competitiehelft.
De overige competities, categorie B, beginnen al op 29 en 30 januari. De
afgelopen twee seizoenen werd de competitie door corona afgebroken.
Daarom is het nu extra belangrijk dat om te kunnen promoveren of degraderen om alle teams weer op het juiste niveau in te kunnen delen.
Het risico dat wedstrijden niet worden gespeeld vanwege coronabesmettingen wordt enigszins ingeperkt met een aantal nieuwe regels. In de categorie A mag men na overleg met de KNVB maximaal eenmaal uitstel
aanvragen vanwege coronabesmettingen. Een eventuele tweede aanvraag tot uitstel wordt door de KNVB beoordeeld. Voor de laatste vier
speelronden is het niet mogelijk om uitstel te krijgen.
Aangepaste Speeldagenkalender
6 februari (inhaal) Olympia’18 - Volharding
13 februari (inhaal) vrij
20 februari
Emplina
- Olympia’18
27 februari
Olympia’18 - DAW Schaijk
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart

Helvoirt
Olympia’18
SVSSS
Olympia’18

- Olympia’18
- Prinses Irene
- Olympia’18
- Vianen Vooruit

3 april
10 april
18 april
24 april

Heeswijk
Olympia’18
Olympia’18
Volharding

- Olympia’18
- Real Lunet
- Helvoirt
- Olympia’18

5

1 mei
8 mei
10-12 mei
15 mei
22 mei
29 mei

Olympia’18 - CHC
Prinses Irene - Olympia’18
DAW Schaijk - Olympia’18
Olympia’18 - Venhorst
Volkel
- Olympia’18
Olympia’18 - Emplina

6 juni

EVVC

- Olympia’18

Nacompetitie: 11/12 juni, 14-16 juni, 18/19 juni.
Stand Olympia’18 1 2de klasse 28 november 2021
1 SVSSS
2 Volharding
3 CHC
4 DAW Schaijk
5 Emplina
6 Olympia’18
7 Prinses Irene
8 Helvoirt
9 Heeswijk
10 Volkel
11 EVVC
12 Real Lunet
13 Vianen Vooruit
14 Venhorst

9
8
8
9
9
8
9
8
9
9
8
9
8
9

18
17
17
17
17
16
13
12
10
8
7
7
4
1
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Ledenoverzicht per 1 januari 2022

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

2019

2020

2021

2022

20222021

leeftijd

geb.jaar

aantal geb.jaar

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

'28 t/m '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

Totaal

810 Totaal

2012

'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

aantal geb.jaar
26
19
19
22
38
46
32
36
36
54
79
125
158
87
0

'29 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

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

geb.jaar aantal aantal
'29 t/m '51
'52 t/m '56
'57 t/m '61
62 t/m '66
67 t/m '71
72 t/m '76
'77 t/m '81
'82 t/m '86
'87 t/m '91
'92 t/m '96
'97 t/m '01
'02 t/m '06
'07 t/m '11
'12 t/m '16
'17 t/m '21

728 Totaal

31
18
19
29
37
41
28
32
37
54
62
112
138
92
0

1
0
-1
4
-2
-1
0
1
-7
3
-15
6
-4
17
0

730
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20222012
aantal aantal

leeftijd

geb.jaar

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

'27 t/m '41
'42 t/m '46
'47 t/m '51
'52 t/m '56
'57 t/m '61
'62 t/m '66
'67 t/m '71
'72 t/m '76
'77 t/m '81
'82 t/m '86
'87 t/m '91
'92 t/m '96
'97 t/m '01
'02 t/m '06
'07 t/m '110

22
10
22
25
34
37
57
32
26
49
67
119
217
121
2

9
8
-3
4
3
4
-29
0
11
5
-5
-7
-79
-29
-2

Totaal

840

-110

Per 1 januari 2022 telt Olympia'18 730 leden. T.o.v.
vorig jaar is het aantal met 2 toegenomen.
De daling bij de categorie 20-24 jaar wordt
gecompenseerd door de leeftijdsgroep 5-9 jaar.
Verrassend is dat ondanks corona het aantal leden
op gelijk niveau is gebleven.
De afname van het aantal leden in vergelijking met 10
jaar terug is 110. Deze komt voor rekening van de
jeugd jonger dan 15 jaar.
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In Memoriam Frans Barten

Op zondag 16 januari 2022 overleed
oud-Olympiaan Frans Barten. Hij
werd geboren 3 juli 1941 en was 80
jaar. Frans heeft na zijn jeugdjaren,
bij de senioren van 1962 t/m 1966
met wisselend succes bij Olympia 1
gespeeld (zie foto). Daarna heeft hij
nog enkele jaren bij een lager niveau
gespeeld totdat een knieblessure
zijn actieve spelen van wedstrijden
eindigde. Hij heeft zich toen nog in
andere functies dienstbaar gemaakt
voor Olympia’18.
Wij van Olympia’18 wensen, Gonny,
kinderen en kleinkinderen veel
sterkte bij het verlies van hun echtgenote, vader en opa.
29 mei 1966. Olympia1 wordt gehuldigd door de voorzitter van RKDSO
uit Lomm voor het kampioenschap dat een week eerder is behaald.
Op de foto:
v.r.n.l. Mantje Martens, Jansen(trainer), Piet Gerrits, Theo Grens(gedeeltelijk zichtbaar), Paul Martens,
Jac Willems(gedeeltelijk zichtbaar),
Corrie Streutjes, Nol Philips, Hein
van Raaij(doelman), Ben Peters, Bert
Logtens(gedeeltelijk zichtbaar), de
voorzitter van RKDSO, FRANS
BARTEN.
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Het einde van het ophalen van
oud-papier door Olympia’18
Na ruim 57 jaar (1964 t/m 2021) komt er een einde aan het ophalen op
de 1ste en 3de zaterdag van de maand. Als we even terugkijken hoe het
allemaal in 1964 is begonnen. De reden was toen, om een nieuwe wedstrijdverlichting op hoofdveld te plaatsen. Daar was toen in die tijd (inclusief grondkabels) 13.000 gulden voor nodig. Er kwam een voorstel aan
de leden om het nodige bedrag voor die verlichting, te financieren, met
de opbrengst van het ophalen van oud-papier. De heer Wim Hesse (penningmeester van Olympia’18), is op dat moment trots dat zich 50 Olympianen aanbieden voor het maandelijks ophalen van dat oud-papier. Na
9 maanden maakt hij melding dat het al 4200 gulden heeft opgebracht
en als het zo doorgaat wat de opbrengst betreft, er over een kleine 2 jaar
het benodigde bedrag bijeen is. Begin 1967 komt dus de vraag of we bij
Olympia’18 ermee door moeten gaan. Het blijkt namelijk dat er kapers
(verschillende verenigingen) op de kust staan die dat willen overnemen.
Inmiddels (nov.1965) waren we wat ophalen betreft (door het aanbod in
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Boxmeer) van 1 naar 3 vrachtwagens gegaan. En dat gebeurde toen dat
niet alleen het ophalen maar het lossen bij Kelders in Boxmeer moest
plaatsvinden. Er wordt in het begin 1967 besloten (binnen Olympia’18)
om door te gaan met ophalen. Diegene die tot dat moment hebben bijgedragen, worden door het bestuur beloond met een sportboek van sportverslaggever Jan Cottaar dat de naam droeg van “De Glorie van de
sport”. Er was nog een bijkomstigheid dat binnen Olympia’18 niet alleen
doorging met het ophalen van oud-papier, maar ook de contributie (mede
door de opbrengst) voor de leden wat lager kon houden. Er kwamen later
veranderingen, doordat er een toename was van huishoudens in Boxmeer
waardoor men naar 2x per maand ging ophalen namelijk de 1ste en 3de
zaterdag van de maand. In 1999 veranderde het ophalen doordat het ging
gebeuren met 8 à 9 kraakwagens en naar een andere leverancier. Daar
is nu januari 2022 een einde aan gekomen wat het ophalen aangaat. En
vanaf bovengenoemde datum mogen de inwoners van Boxmeer hun oudpapier komen brengen. Standplaats aan de Graafseweg, op het parkeerterrein tussen het honkbalveld en de voetbalvelden van Olympia’18. Elke
maandag te beginnen op 3 januari 2022, vanaf 18.30 u. tot 20.30 uur.
Ter informatie toch nog wat cijfers van een willekeurige maand en/of jaar
opbrengst in kg, t/m eind jaren ’90 toen men met kraakwagens begon.
April 1984 – 22.238 kg , febr.1988 – 30.692 kg , juni 1990 – 42.274 kg,
nov. 1993 – 50.260 kg , mei 1995 – 72.040 kg, april 1996 -100.240 kg.
Jaarcijfers: in 1982 – 160.000 kg , 1984 – 176.147 kg, 1990- 400.000kg
1996 – 857.240 kg en in De Olympiaan van mei 1997 wordt als de huidige
trend zich doorzet er in dat jaar een opbrengst van 1.000.000 kg oud-papier verwacht.
Toch willen we enkele van de organisatoren (Olympianen) aanhalen die
steeds maar moesten zorgen dat er genoeg manschappen aanwezig waren
om de klus in die tijd te klaren en waar wel eens een hele dag mee gemoeid was. Nico Linders (Sr.) 14 jaren, Theo Thielen 21jaren beide met
hun trouwe medewerkers o.a. Martien Arnold, Wijnand van Raaij, Co
van Gorp, Toon Lemmens en daarna Chris van Beek 11 jaren. Ook de organisatoren van de laatste 10 jaren is de vereniging Olympia’18 dankbaar voor hun bijdrage ook al ging dat soms niet altijd even makkelijk.
10

Nu we weer een nieuwe fase van oud-papier verzamelen bij Olympia’18
ingaan hopen we maar dat de inwoners bereid zijn om hun oud-papier
naar de inleverplaats aan de Graafseweg te brengen.
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Olympia’s kleedkamergalerij in beeld
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SUNNERGY plaatst zonnepanelen bij
Olympia’18
BOXMEER – In februari 2021 startte Toon Pelzer, reeds een bekende ondernemer in de regio Boxmeer, samen met Wim Smits, een andere niet
minder bekende ondernemer in vooral de gemeente Land van Cuijk, en
Bjorn uit Boxmeer SUNNERGY BV, een bedrijf in
krachtige zonne-energiesystemen. Het is een commercieel bedrijf, waarvan Pelzer
commercieel directeur is.
Het bedrijf importeert en
distribueert zonnepanelen
vanuit China van BLUESUN voor de Nederlandse
markt en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Het betreft volledige energiesystemen. Als vaste montagepartner voor deze regio functioneert M
en R Solar Solutions uit het Brabantse Haaren. Er zijn verder uiteraard
meerdere partners op dit gebied.
Bij Olympia’18 zullen mede dankzij een financiele bijdrage van De Vrienden van Olympia o.l.v. voorzitter Robert Philips en met deskundige hulp
van Eddy van Bon Elektro, clubsponsor/lid van de Vrienden van Olympia,
ook zonnepanelen geplaatst gaan worden. Het betreft voorlopig in totaal
36 zonnepanelen op het dak van kantine Olympus. 18 aan de oostkant
en eveneens 18 aan de westkant. In totaal 15 kilowatt, wat zeker nog
niet toereikend is voor Olympia’18.
Van Bon Elektro begint op 27 januari met de voorbeidende werkzaamheden, zoals het AC gebeuren (Alternatting Current is wisselstroom i.t.t.
DC=Direct Current is gelijkstroom). Bij goed weer worden de zonnepanelen dan geplaatst op donderdag 3 februari.
Voor meer informatie: zie www.sunnergy.nl of bel 085-0603013, bezoek
Lionstraat 14 te Boxmeer, of kijk op de webshop.
Frans Fleuren
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40e Oliebollen Omloop Olympia’18
weer afgelast
Helaas hebben we voor het tweede jaar op rij
de Oliebollen Omloop Olympia’18 moeten afgelasten vanwege vergaande beperkende
maatregelen als gevolg van de corona pandemie.
Vorig jaar zomer zag de bestrijding van de corona pandemie er allemaal veel rooskleuriger uit en was de maatschappij weer
helemaal van het slot af. Het organisatiecomité kwam dan ook weer met goede moed
bij elkaar om de Oliebollen Omloop, na de vorige teleurstelling, weer optimaal te organiseren. Maar op deze 40e editie rust echter
geen zegen want opnieuw sloeg het coronavirus toe. Eerst met de deltavariant en vervolgens de omikron mutatie. Deze nieuwe varianten zorgden er voor dat uiteindelijk de maatschappij weer helemaal op slot ging
in de zoveelste lockdown. Wat in 40 jaar Oliebollen Omloop Olympia’18,
bij mijn weten, nog nooit is gebeurd hebben we nu tweemaal achter elkaar moeten besluiten: het afgelasten van de Oliebollen Omloop. Uitstel
met een week vanwege hele slechte weersomstandigheden, die de veiligheid van de lopers in gevaar brachten, is in het verleden wel voor gekomen maar afgelasten nee, dat staat niet in ons draaiboek. Zo zie je maar
hoe zeer deze pandemie ingrijpt in ons dagelijks leven en ook het organiseren van evenementen zoals de Oliebollen Omloop onmogelijk maakt.
Wij hopen dat we deze zomer echt leren te leven met het coronavirus en
dat de voorzorgsmaatregelen in het najaar voldoende zullen zijn om een
nieuwe lockdown te voorkomen.
Wij zullen in ieder geval klaar staan om als het enigszins kan de 40e Oliebollen Omloop Olympia’18 te organiseren en er weer een gezellige happening van te maken. We rekenen dan weer op een massale deelname
om deze jubileumeditie tot een spetterend succes te maken.
Namens het organisatiecomité,
Frans van der Zande
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Vacature
VERZORGER / SPORTMASSEUR M/V

Functieomschrijving:

VERZORGER / SPORTMASSEUR M/V
Voor de verzorging van de selectie van Olympia’18 in Boxmeer op dinsdag- en donderdagavond en tevens voor de begeleiding van het eerste
elftal op de zondagmiddag.
- Verzorgen van de spelers tijdens trainingen en wedstrijden
- Tapen en masseren
Wij zoeken een verzorger die:
- Over de nodige kennis beschikt en affiniteit heeft met voetbal
- Een enthousiaste instelling heeft
- Flexibel inzetbaar is
- Het leuk vindt om nauw betrokken te zijn bij de selectie van
Olympia’18.
Wat biedt Olympia’18?
- Een gezellige, enthousiaste en fanatieke spelersgroep.
- De mogelijkheid om ervaring op te doen in de verzorging van
(selectie) spelers.
- Aparte en uitgeruste ruimte voor de verzorging van spelers.
- Olympia’18 zorgt voor de aanschaf van verzorgingsmaterialen.
- Passende vergoeding voor je werkzaamheden.
Ben jij de enthousiaste en betrokken verzorger die wij zoeken en pas je
in dit profiel, stuur dan een mail naar:
TC@Olympia18.nl
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In gesprek met Sander Tax

Na lang aandringen van de
redactie in deze Olympiaan
ook een stukje van mij. Niet
omdat ik het niet wil doen,
maar het ontbreekt me
veelal aan de tijd. Echter tijd
moet je maken voor de dingen die belangrijk zijn. En
dat is de Olympiaan. Persoonlijk blader ik er altijd
(digitaal) doorheen en lees
de stukjes die ik interessant
vind. Er is altijd wel iets wat
blijft hangen. Ik hoop dan
ook dat velen dit stukje
lezen en wellicht er iets mee
gaan doen. Het is namelijk
vijf voor 12.
Samen met een enthousiaste groep vrijwilligers proberen we stapje voor stapje
de jeugd naar een hoger niveau te brengen en de recreatieve voetballers
en voetbalsters te faciliteren. Daar zijn heel veel trainers meerdere keren
in de week mee bezig en ook nog op zaterdag. En ja, we mogen weer op
zaterdag. Het derde seizoen op rij waarin de competitie niet loopt zoals
je van te voren hoopt, maar van alle onderwerpen waar ik het over kan
hebben wil ik Corona er geen van maken.
Terug naar de kern
In de afgelopen seizoenen hebben we dankzij de inzet van trainers en leiders stappen gemaakt. Bij elk team is een trainer, vaak zijn dit ouders.
Deze ouders worden helaas te vaak als gewoon verondersteld. Zonder hen
kunnen we er niet voor zorgen dat onze jeugd twee keer kan trainen en
op zaterdag een wedstrijd kan spelen. Maar de begeleiding daarvan blijft
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achterwege. Daar worden stappen in gezet, alleen ook daar hebben we
hulp bij nodig.
Vanuit de KNVB is er een traject gestart waarbij beginnende trainers
handvatten en tools krijgen (o.a. de Rinusapp) aangereikt. Een mooie eerste stap. Afgelopen jaar hebben we net dat de zomerstop dit uitgeprobeerd
en ondanks de lage opkomst gaan we het komend jaar wederom inplannen. Voetbal is daarbij niet het uitgangspunt, maar juist hoe ga je om
met een groep, hoe reik je de informatie aan en hoe kan ik mijn team en
de spelers individueel helpen. Je hoeft hiervoor dan ook niet persé een
voetbalachtergrond te hebben of verstand van voetbal. Zeker in de onderbouw, maar ook nog daarboven is ook behoefte aan begeleiding van
teams op de niet voetbalzaken. Laat de trainer bezig zijn met het voetbal
en de trainingsvormen, maar extra handjes om bij de training aanwezig
te zijn en het groepsproces bij te sturen, een aai over de bol of enkel ter
observatie is gewoon voor iedereen prettiger. Het is nu nog te vaak dat
er slechts één persoon voor een te grote groep spelers staat.
Komend jaar wil ik hier echt stappen in gaan maken. Ouders veel meer
betrekken bij de vereniging en niet enkel bij de poort afzetten als zijnde
een BSO. Dat gezegd hebbende meteen een vriendelijk doch dringend
verzoek. Als je je kind komt wegbrengen en/of ophalen, maar dan gebruik
van de parkeervakken en parkeer de auto niet kortstondig op straat of
op de verharding voor de poort. Dit levert onveilige situaties op.
Begin dit seizoen is er een bijeenkomst waarbij alle ouders van de O7,
O8 en O9 zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zijn ze door Koen
en Kees meegenomen in wat is een vereniging, wat doen we voor jullie
kinderen, maar ook het onderdeel wat kunnen jullie voor de vereniging
betekenen is daarbij aan de orde gekomen. Dat heeft geresulteerd in een
viertal ouders dat zich bezig gaat houden met de O7 t/m O10 leeftijdscategorie. Als aanspreekpunt voor de trainers, om nieuwe leden te ontvangen en samen met hun ouder(s) wegwijs te maken binnen Olympia’18
en om activiteiten te organiseren voor de onderbouw. Denk hierbij aan
paaseieren zoeken en andere activiteiten die in vervlogen tijden voor de
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jeugd werden georganiseerd. Gaan ze dat zelf doen, nee, maar ze gaan
wel binnen de onderbouw in gesprek met andere ouders om hen in beweging te krijgen, vele handen maken ook hier licht werk. Dus mocht je door
Eline, Laura, Maaike en op de achtergrond Bonneke aangesproken worden, schrik niet, wimpel ze niet meteen af, maar kijk wat je voor de vereniging kan betekenen. Niet alles kost veel tijd en veel activiteiten
hebben een kop en een staart. Dit zou natuurlijk ook super zijn om voor
de middenbouw en bovenbouw te realiseren. Niet alleen omdat de behoeften daar anders zijn, maar ook om de hoeveelheid tijd die erin zit niet te
groot te laten worden. Dus ben jij die persoon of weet je iemand die hiervoor open staat, laat het me weten dan gaan we kijken wat kan.
In het afgelopen jaar hebben we een aantal keer samen met voetbaloa
een jeugdactiviteit verzorgd. Dit is door beide partijen en ook gezien het
aantal deelnemers als uitermate positief ervaren. We gaan hier dan ook
zeker mee door. De eerstvolgende activiteit is op woensdag na Carnaval
(gaat dat eigenlijk door?).
Verder willen we onze stagiaires in het zonnetje zetten. Nina, Bo, Nina,
Joy, Tim en Kees, super dat jullie er zijn en fijn om te zien dat door jullie
inzet kinderen verder helpen in hun (voetbal)ontwikkeling. We hopen elk
jaar dat er vanuit het ROC of het HBO ondersteuning komt en dit jaar
zijn we met zoveel studenten fors beloond. Ook de ouders van de teams
waarin zij aan de slag zijn gegaan bedankt. De begeleiding die jullie
geven is meer dan wenselijk.
Omdat ik Jan heb beloofd op tijd mijn kopie aan te leveren wil ik gaan
afronden. Verder in de Olympiaan zullen jullie meer informatie vinden
over de start van Dennis en wat hij binnen de jeugd gaat doen. Super
mooi nieuws en hopelijk kunnen we jullie binnenkort nader berichten
over de acties die hieruit voortkomen en waar we hulp bij nodig hebben.

Met vriendelijke en sportieve groet,
Sander Tax

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Welkom terug, Dennis

Voor degene die jou nog niet kennen, zou je jezelf even willen voorstellen.
Hallo allemaal mijn naam is Dennis
Koenders, 33 jaar en woonachtig in
Cuijk.
Ik ben getrouwd met Cardisha en heb
2 kinderen. Genoa (5) en Vajen (2).
Ik ben geboren en getogen in Boxmeer en mijn hobby's zijn voetbal (zal
jullie niet verbazen) en voor de rest
vind ik het erg leuk om gerechten te
koken op de BBQ.
In het dagelijks leven ben ik vrachtwagenchauffeur.
Wat heb je in het verleden gedaan voor Olympia’18?
Ik ben 9 jaar geleden begonnen bij Olympia’18 als speler van het eerste
elftal. Na mijn ongelukkige zware blessure bij Feyenoord wilde ik weer
terugkomen in de 4e klasse. Na een lange en slepende revalidatie, was
dit voor mij een hele prestatie.
Helaas ben ik door de zware blessure en andere complicaties niet verder
gekomen dan 3 wedstrijden.
Omdat ik toch graag iets voor het vertrouwen in mij terug wilde doen
voor Olympia ben ik toen als jeugdtrainer gestart. Wat toen nog de f1
heette, inmiddels is dat nu jo9.
Dat ging zo goed en heb ik altijd als prettig ervaren dat ik uiteindelijk 5
seizoenen bij Olympia ben gebleven.
In die 5 seizoenen heb ik bijna alle standaard elftallen van de f1 tot de
a1 onder mijn hoede gehad. Alleen de c1 en b1 niet.
Welke functie ga je in het nieuwe seizoen vervullen binnen Olympia’18?
Een compleet nieuwe functie! Namelijk die van hoofd opleidingen.
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Wanneer ga je met deze functie starten?
Officieel vanaf seizoen 22/23. Ik ben alvast met wat taken begonnen om
zo wat dingen goed weg te zetten voor volgend seizoen.
Wat houdt deze functie in?
De functie van hoofd opleidingen is heel divers.
Ik ga er vooral zijn voor de jeugd en trainers van de jeugd van Olympia’18
om hen te helpen en te ondersteunen met hun ontwikkeling als individu.
Dat wil zeggen dat ik ieder individu ga proberen te helpen om voor hem
of haar persoonlijk hun top te bereiken, met als doelstelling natuurlijk
om jongens binnen nu en een aantal jaren in het eerste elftal te laten
voetballen en zo hen te helpen bij de laatste fases en stappen in deze weg.
Verder zal ik ook het beleid in de jeugd gaan wegzetten zodat eenieder
met plezier naar Olympia’18 toe gaat en er op een zo hoog mogelijk niveau door wordt ontwikkeld. Dit houdt in dat ik ook oefenstof ga verlenen
aan de trainers en regelmatig met trainers in gesprek zal gaan om hen
te helpen bij deze ontwikkeling. Dit wil ook zeggen dat we daar waar
nodig (nieuwe) trainers aanstellen of willen verbeteren in hun ontwikkeling als trainer met als doel ook weer betere training voor de jeugd.
Verder wil ik graag in de onderbouw veel gaan investeren in techniektraining zodat we uitnodigend worden voor de jeugd uit de regio en Boxmeer zelf. Het talent en ontwikkelen van spelers begint immer bij de
jongste jeugd!
Waarom is je keuze op deze functie en deze club gevallen?
Door het vertrouwen wat Olympia’18 in mij heeft gehad en gehouden de
afgelopen jaren.
Verder is dit een functie die Olympia heel graag wilde inkleden en nodig
was voor de toekomst van de club. Ik denk dat het goed bij me past om
met talentvolle jeugd te werken en iets bij kan dragen aan de ontwikkeling van spelers/trainers. Omdat ik al heel veel mensen binnen de club
ken en ik weer met spelers te maken ga krijgen waar ik vroeger zelf als
beginnend trainer mee te maken heb gehad, maakte het uiteindelijk
makkelijk om voor deze mooie functie te kiezen.
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Hoe zie jij de toekomst van deze vereniging?
Laat duidelijk zijn dat er veel mogelijkheden zijn binnen Olympia’18.
Het eerste speelt in de 2e klasse! Olympia’18 heeft een van de mooiste
accommodaties in Land van Cuijk en omgeving.
Ik denk alleen wel dat voor de toekomst er nog veel winst te behalen valt
in het ontwikkelen en opleiden van spelers om zo hopelijk voor eenieder
zijn of haar top te halen. Met als doelstelling dat de aanwas voor het eerste elftal zoveel mogelijk blijft bestaan uit zelf opgeleide spelers uit Boxmeer en omgeving.
Wat zou je nog kwijt willen aan de onze leden?
Ik hoop vooral voor iedereen binnen de club dat we eindelijk volgend seizoen eens een normaal voetbalseizoen gaan hebben zonder een lockdown
en dat iedereen gezond en fit kan blijven. Sporten blijft van levensbelang
voor mensen. Binnen Boxmeer en het Land van Cuijk is Olympia een
vereniging met veel geweldige vrijwilligers die alles geven voor deze
prachtige club.
We gaan elkaar allemaal snel tegenkomen en zo hopelijk met zijn allen
weer genieten van het mooiste spelletje ter wereld... VOETBAL!!

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Versterkingen selectie Olympia

Hoewel het huidige seizoen nog lang niet halverwege is, zijn de eerste
versterkingen voor de selectie in het nieuwe seizoen een feit. Even een
korte introductie.

Teun Lemmen
Teun Lemmen ((21 jaar) hebben we vorig seizoen al gevraagd. Toen besloot hij nog bij
Achilles’29 te blijven maar dit jaar waren we
er al in een vrij vroeg stadium uit. Teun is
woonachtig in Ottersum en een vriend van
Siem en Jessy. Zijn positie is spits en wil in
Boxmeer een vaste waarde worden in een gezellig en ambitieus team.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Niek van Dijk
Niek van Dijk is 23 jaar en momenteel tweede
doelman bij Achilles’29. Niek heeft de jeugd
doorlopen bij NEC en Woezik. Niek is woonachtig in Landhorst. Hij hoorde goede verhalen over Olympia’18 en na het eerste
gesprek stond zijn keuze om voor onze vereniging uit te komen al vast.

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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In Memoriam Winus Giezen

Op 11 december 2021 kregen we een
bericht dat oud-Olympiaan Winus Giezen was overleden. Wat Olympia’18 betreft speelde Winus vanaf 1953 t/m
1963 voor Olympia 1. Hij maakte in zijn
eerste jaren 3 kampioenschappen met
een promotie van de 4de naar de 2de
klasse mee. Hij was een technische
maar vooral vele jaren een slimme
linksbuiten. Daarna ging hij spelen bij
de zondagveteranen (wat meestal het
laagste team binnen Olympia’18 was).
Ook andere sporten hadden zijn belangstelling zoals het kegelen en vissen,
waar hij veel tijd aan besteedde. Maar
vooral vele jaren tot kort voor zijn dood
was het biljarten zijn grootste hobby.
Hij deed dat bij verschillende verenigingen, in onze streek. Zo was hij al enkele jaren ook bij ons team ( ‘t Tweespan) in Sambeek (‘s maandagsmiddags) actief. Winus is geboren op 20
oktober 1935 en op zaterdag 11 december 2021 in de leeftijd van 86 jaar
overleden.

Wij van Olympia’18 wensen
zijn echtgenote Diny ,
Hans en Heidi,
Rita en John
veel sterkte bij dit verlies

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Olympia(nen) in beeld achter de
schermen

Ondertekening van contractverlenging met 3 jaar tussen
Olympia’18 en TOP Sport Groen d.d. 19 november 2021

Gerry Nielen, altijd vroeg in de
weer

Geert Hurkens houdt van
stronken
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Olympia vanaf de coronavrije zijlijn

•

Het is nog in de eerste volle week van januari tweeduizend22 als ik
begin aan deze rubriek. Die helaas nog steeds de titel draagt “Olympia
vanaf de coronavrije zijlijn.” Al bijna 2 jaar houdt mister corona, of toch
misses covid-19(?) en dan inmiddels via de huidige dominante variant Omikron huis in deze
wereld, dus ook in ons laaglandje en in Boxmeer,
dat inmiddels als zelfstandige gemeente is afgeserveerd en vanaf 1 januari dit jaar onderdeel is
geworden van de nieuwe grote gemeente Land
van Cuijk. Velen van ons zijn reeds vorig jaar 2
keer gevaccineerd en zijn ook al geboosterd, veelal in Oostrum of Cuijk,
een enkeling in Boxmeer. En het RIVM houdt reeds rekening met nog 2
extra boostervaccinaties dit jaar en wellicht zelfs nog eentje in 2023.
Onze kabinet is in deze periode reeds toe aan de derde minister op Volksgezondheid: Ernst Kuipers, sinds 10 januari 2022 de opvolger van Hugo
de Jonge uit Rotterdam, die geheel onverwachts Bruno Bruins moest opvolgen op 20 maart 2020. Weer, na begin januari 2021, geen Olympia’s
Oliebollen Omloop met aansluitend de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging, huldiging jubilarissen en bekendmaking man of vrouw van het
jaar. Jammer en nog eens jammer! Nogal wat Olympianen hebben zelfs
nog geen enkel biertje gedronken in kantine Olympus van onze nieuwe brouwer Warsteiner uit
Duitsland. Twee jaar trainen en voetballen met
veel vallen, weer opstaan en toch maar weer doorgaan…. De vraag is andermaal of dit seizoen vanaf
februari nog voor begin juni op een fatsoenlijke
wijze kan worden uitgespeeld. We gaan in deze rubriek vooral terugblikken, doch ook een keertje vooruit kijken. Het wel en wee van Olympia’18
in coronatijden.

•

Ons bestuur blijft bestaan uit dezelfde personen, zowel bij het hoofdals het jeugdbestuur. Alhoewel er inmiddels een is opgestapt en een zijn
vertrek per medio mei heeft aangekondigd. Houd de vereniging maar
eens bij elkaar in tijden van corona. Steeds wijzigende maatregelen van
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de overheid (kabinet, ministerie van volksgezondheid, oom Jaap’s (alias
de bolle beer) toko het RIVM en de gemeente vragen om adequate en
snelle reactie van onze besturen om trainingen en wedstrijden toch nog
in goede banen te leiden en Olympus open met bar- en keukenbezetting.
Terwijl helaas en nog eens helaas sport, dus ook voetbal, geen essentieel
onderdeel is van onze samenleving. Merkwaardig toch dat een pure chocoladewinkel altijd open mag blijven omdat het een zogenaamde essentiele winkel (eerste levensbehoefte?) zou zijn, terwijl sport en dus uiterst
gezond bewegen blijkbaar niet van groot wezenlijk belang is voor ons lichaam en geest. Wel heel erg moeizaam uit te leggen beleid dat in wezen
zo krom is als een hoepel. Of niet soms? Je leden betrekken bij het beleid
en vooral de uitvoering daarvan is ook niet gemakkelijk, zeker omdat
contact in levende lijve een stuk moeizamer is geworden in de afgelopen
twee jaar. Een ledenvergadering houden doe je niet gemakkelijk via
Zoom. En de meeste kosten lopen gewoon door, die stoppen niet. Sponsoren haken af vanwege financiele noodzaak of verminderen hun bijdragen. Laten we ons eens wat meer
verplaatsen in het koppie van een bestuurslid als we
weer geneigd zijn heel snel kritiek te hebben op het
beleid en dan supersnel wijzen naar het bestuur.
Hulde jongens en meisjes van het Olympiabestuur
en een verdiend schouderklopje als dat tenminste wel
mag van minister Ernst Kuipers, want een kusje mag in ieder geval voorlopig nog zeker niet.

•

Olympia’18 is er eind december tweeduizend21 in geslaagd Dennis
Koenders los te weken van Gassel. De ex-speler (veel scorende spits) van
JVC Cuijk (op zondag spelend toen), Feyenoord, aldaar zwaar geblesseerd
geraakt en Olympia’18, daarna jeugdtrainer bij Olympia’18 en vervolgens
hoofdtrainer van JVC Cuijk (zaterdag ballend inmiddels) en Gassel,
wordt met ingang van komend seizoen, dus 22-23, hoofd opleidingen bij
de jeugd van Olympia’18. Als twee trots paraderende pauwtjes, of toch
heilige haantjes, flankeren jeugdvoorzitter Sander Tax en bestuurslid
technische zaken en voorzitter van de TC Arie Peters de in Mill woon26

achtige Dennis Koenders, die binnengehaald is als de grote verlosser. We
zijn uiterst benieuwd of Dennis samen met onder meer dit duo de hoge
verwachtingen kan/gaat waarmaken. Beloftevol in ieder geval. Succes bij
onze jeugdafdeling, die een gezonde en sterke kweekvijver moet/kan
gaan worden voor onder meer selectievoetbal bij Olympia 1 en Olympia
2, of met heel veel plezier lekker gaat ballen in een van de diverse recreatieteams. Wie investeert in de jeugd, heeft toekomst…….......................
Lang leve Olympia’18.

•

Oud papier ophalen is flink veranderd dankzij wijziging van het beleid
van de gemeente Boxmeer, nu gemeente Land van Cuijk. Waar in Boxmeer tot en met december 2021 twee keer per maand (op de eerste en
derde zaterdag) oud papier huis aan huis werd opgehaald in respectievelijk Boxmeer West en Boxmeer Oost door onze seniorenleden met hulp
uiteraard van vier of vijf kraakwagens van de firma Box met chauffeurs
en onder aansturing van het illustere drietal Robert Michels, Fred Rib(p?)
en Andre Verwegen, worden al onze burgers voortaan geacht op een
maandagavond tussen 18.30
en 20.30 uur oud papier te
komen inleveren op de parkeerplaats tussen Olympia’18
en
Sporting
Boxmeer/De Royals. De gemeente noemt als belangrijk
argument de veiligheid van
onze papierophalers. Dat kan
in mijn ogen nooit of te nimmer de echte reden zijn. Deze
maatregel is vooral een bezuinigingsmaatregel.
Chauffeurs worden te duur. Gevolg:
het milieu wordt verder aangetast door meer CO2 uitstoot van al die wagens op
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weg naar een van de 2 tot 4 papiercontainers die bemand worden door
onze seniorenleden. Weer minder service voor onze burgers, die zich begin
2022 ook al rot schrokken doordat vanwege 33.000 euro bezuiniging een
papieren afvalkalender taboe zou zijn. Een afvalapp zou wonderen moeten gaan verrichten. Maar vele honderden inwoners van Boxmeer hebben
geen computer, laat staan een I-phone o.i.d. De nieuwe vergoeding/inkomstenbron voor Olympia’18 is verder ook nog niet bekend, maar zal
waarschijnlijk fors zakken in vergelijking met die in het vorige/oude systeem. Wie zijn nu allemaal de dupe van deze beleidswijziging?

•En ook al volop genoten van de flink gerenoveerde 14 kleedlokalen, wc’s

en andere operationele ruimten met fraaie kleurrijk bedrukte deuren met
daarop de logo’s van diverse
van onze o zo belangrijke
sponsoren. Een monsterklus
die uitstekend geklaard is
met flinke financiele steun
van de inmiddels al weken
ex-gemeente Boxmeer. Wel
benieuwd hoe straks de nog
gloednieuwe gemeente Land
van Cuijk zal aankijken en
omgaan met de privatiseringscontracten. Behalve een
forse inflatiecorrectie zullen
zeker de vergoedingen toch
echt aangepast moeten worden bij de huidige tijd. En een
kunstgrasveld is tegenwoordig een eigentijdse voorziening en een onmisbare investering van gemeentewege in de toekomst van een voetbalclub als Olympia’18. In ruil
voor zoveel gratis uitgevoerde , sterk arbeidsintensieve zelfwerkzaamheid
i.p.v. door overheidswege aangestelde ambtenaren en/of dure externe bedrijven.
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Trouwens de oude kantine met
voormalige kleedlokalen is weer
fris en fruitig op schilderachtige
wijze bij deze tijd gebracht. Werkhome van vele vrijwilligers van
Olympia’18 en tehuis voor materialen en docenten Lichamelijke Opvoeding van de buiten sportende
leerlingen van vooral middelbare
school Metameer Boxmeer.
Kan verder alleen maar de oprechte hoop uitspreken dat onze kleedlokalen door Olympianen zowel als tegenstanders niet gebruikt gaan worden om de soms flink oplaaiende emoties bot te vieren of verveling
vernielzuchtig te uiten.

•

Olympia 1 heeft, naast al onze andere teams uiteraard, al voor het
tweede seizoen achter elkaar te maken met de grillige perikelen van
covid-19 en vele varianten daarvan, van Alfa tot Omikron. Vorig seizoen
20-21 zijn er slechts een paar wedstrijden gespeeld aan het begin van de
competitie. De derby in Vianen met onnodig verlies, een forse winst op
Volkel in eigen stadion en een afgelaste kraker in Boxmeer tegen de boys
uit Vierlingsbeek met de naam de Volharders na een plots coronageval op zondagochtend in Beek. Dit seizoen, 21-22,
speelde het Eerste al 8 wedstrijden vanaf
eind september tot en met eind november.
Ondanks een t.o.v. het seizoen daarvoor
minder sterke selectie werden er met een
verjongd team dankzij spelers uit eigen gelederen reeds 16 punten behaald: 5 keer
winst, 1 remise en 2 nederlagen met als
doelsaldo 16-14.
Voorwaar zeker niet slecht. Integendeel
zelfs. Prachtig tussentijds resultaat.
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Olympia’18 staat in de vrij dichte top van de tweede klasse op plaats 6
en doet nog volop mee om een van die topplaatsen. Koploper is SVSSS
met 18 punten uit 9 wedstrijden. En maar 1 punt achter op Volharding,
de uitgesproken topfavoriet voor de titel en met forse ambities om snel
door te stoten naar de hoofdklasse. Hulde dus aan hoofdtrainer Wil Beijer,
zijn staf en zeker de spelers voor dit tussentijds resultaat wat wel ten
koste is gegaan van de kwaliteit en stabiliteit van Olympia 2. O ja, ook
zit Olympia’18 nog in de Beker. In dit jaar wacht voor de derde ronde een
pittige uitwedstrijd in en tegen Someren. Hopelijk kan 6 februari de competitie hervat worden en deze ook in min of meer normaal tempo worden
afgerond. Want ook wij als supporters verlangen zeer naar wedstrijden
van Een, of dat nu uit of thuis is. We zijn de spookwedstrijden meer dan
zat. Voetbal is een essentieel onderdeel van ons leven, wil dat tenminste
de kwalificatie heilzaam krijgen.

•

Sommigen, waaronder zelfs Olympianen, dachten dat het contract met Wil Beijer aan het einde van dit lopende seizoen
aflopend zou zijn en dat de Arnhemmer
zelfs zou gaan vertrekken naar een andere
vereniging.
Genoemd werd al in het altijd flitsend en
meedogenloos draaiende geruchtencircuit,
ook volop vitaal in het amateurvoetbal,
concurrent en streekderbypartner Volharding. Het tegendeel is gelukkig waar. We
kunnen nog zeker twee seizoenen volop genieten van het onomstreden vakmanschap
en de gepassioneerde beleving langs en soms zelfs in het veld van Wil
Beijer. In het najaar 2020 tekende de bijna profvoetballer bij Vitesse Arnhem namelijk voor 3 seizoenen bij Olympia’18. Dus nog 2 te gaan. Opdracht zal worden de selectie van Olympia’18 minimaal op tweede klasse
niveau te houden. Daarvoor zal de aansluiting vanuit Olympia 2 en
Olympia JO 19 zowel kwantitatief als bovenal kwalitatief structureel ver30

beterd moeten worden in samenwerking onder meer met de trainers en
staf van het Tweede en de hoogste prestatieve jeugdteams naast uiteraard de kersvers aangetrokken Dennis Koenders als hoofd opleidingen.
En met een visie op wat langere termijn van hoofd- en jeugdbestuur en
de technische commissie, naast sterke scouting en samenwerking in de
regio.

•

Dat Olympia’18 milieubewust is en let op de kleintjes (misschien binnenkort letterlijk trouwens, als Buitenschoolse Opvang het Olympiapaleis en de groene gave grasmatten bijna dagelijks gaat bestormen) in
financiele zin, is natuurlijk al heel lang bekend. Oud Papier ophalen ter
bekostiging in de eerste plaats van verlichting op
het huidige hoofdveld geschiedt al sinds medio de
jaren 60 van de vorige eeuw. De meesten van jullie waren bij lange na nog niet verwekt, laat
staan geboren. The Beatles en The Rolling Stones, nu dikke zeventigers, waren nog in de oorspronkelijke formatie bij elkaar. Van latere
datum is het inzamelen van allerlei goederen ter
doorverkoop op de zogenaamde Kofferbakverkoopdagen in de regio. Ook Oude Kleding via een
externe kledingtank wordt al langere tijd ingezameld en eveneens Oud IJzer en andere Oude Metalen vinden gretig en dankbaar hun weg naar ons sportpark.
Milieuverwerkingsbedrijf Olympia BV. Binnenkort gaat ook Olympia’18
over tot de aanschaf van Zonnepanelen op de centrale Olympiadome,
zowel gericht op de ochtend- als de middagzon. Op initiatief van onder
meer twee ondernemers annex bestuurslid van Olympia’18, te weten
Toon Pelzer directeur van het gelijknamige schoonmaakbedrijf Pelzer (of
inmiddels via officiële bronnen toch al helaas behorend tot de categorie
ex-bestuursleden) en Wim Smits, hebben hun commerciele belangen recentelijk uitgebreid met de verkoop en aanleg van zonnecollectoren (Sunnergy). Eddy van Bon, elektroboss uit Sambeek met zichtlocatie aan een
van de hoofdroutes te Boxmeer, is de elektropartner bij de Olympia-aan31

leg. Ook de Vrienden van Olympia leveren een financiele bijdrage. En zeg
nooit meer dat Olympia’18 niet meegaat met deze moderne, klimaat- en
stikstofbewuste tijd.

•

Helaas hebben we afscheid moeten nemen
van het gezicht van de kantine Olympus. Angerie Miggiels had de ondankbare taak om legende Sjaphanto Guntlisbergen op te volgen
na zijn geheel plotseling en triest heengaan
in september 2019. Ze heeft zich voortreffelijk
gekweten van deze lastige job. Een hoop geregel wat betreft de inkoop als vooral het organiseren van vele vrijwilligers voor keuken
en kroeg. Grote sociale vaardigheden, een
sterke flexibiliteit, een grote betrokken inzet en een dik huidje als een
olifant waren nodig om deze taak goed te kunnen uitvoeren. Nogmaals
doodzonde dat zij vanwege uitbereiding van haar werk moest besluiten
de kantine van Oympia’18 vaarwel te zeggen. Ook Robert Michiels stopt
met zijn werk als coordinator Oud Papier. Hij wordt dit jaar vader en wil
bij het vaderschap en de ondersteuning van zijn vrouw zijn absolute prioriteit leggen. Heel begrijpelijk. Robert verrichte zijn (zeer) moeilijke taak
altijd met volop plezier, humor en gedrevenheid, ondanks soms flinke tegenslagen als spelers hem onaangekondigd in de steek lieten of veel te
laat afzegden. Prima teamwerk ook samen met zijn papierpartners Fred
R. uit Beugen en de Boxmeerse Andre V. Hulde dus.
De accommodatieploeg bleek de afgelopen twee covid-19 jaren geweldig
•coronabestendig.
Iedere werkdag zijn zo’n 10 tot 20 personen, veelal mannen, doch gelukkig ook enkele vrouwen, op vrijwillige basis (vrijwillig is
echter iets anders dan vrijblijvend) heel actief, je mag het beslist ook werkers voor Olympia’18 noemen, op onze accommodatie Sportpark Pelzer,
hetzij binnen hetzij in de buitenlucht. Zestigers tot en met tachtigers zijn
het en er is zelfs een iemand bij van in de negentig. Natuurlijk volop rekening houdend met coronamaatregelen, zoals minstens 1,5 meter af32

stand, volop ventilatie, handen ontsmetten en soms ook een mondkapje
voor het moeleke. Het is een behoorlijk hechte ploeg, die uiteenloopt van
G3 tot S3 (rara wie zijn dat?) tot dweilkoningen, vuurtje stokers, racemonsters, oud ijzer handelaren, ballenvangers- c.q. ballenpoetsers, lijnsnuivers, wasprinsen en –prinsessen, verbale aanjagers en koffiezetters
enz. enzovoorts. Een samenleving in het klein, waar soms gevloekt en getierd en ongenuanceerd gesproken wordt, maar ook volop gelachen, lol
gemaakt, soms tot onderbroekenniveau toe, de politiek op de hak wordt
genomen en waar ook haast diep filosofische gedachten worden geuit.
Men helpt elkaar en spreekt elkaar moed in tijdens zware tijden zoals
ziekte en sterven van een partner. Kortom onmisbare sociale contacten,
zeker in crisistijden met volop beweging van handen, voeten en uiteraard
het mondje. En bovenal bindt voetbal en dan zeker ook Olympia’18, deze
bijzondere groep Olympianen. Belangstellenden zijn iedere doordeweekse
ochtend van harte welkom om zich eventueel aan te sluiten.
33

rubriek eindig met een slotwoord. Morgen,
•Het is 24 januari als ik dezedinsdag
25-1, geven premier Rutte en zijn
eerste assistent gezondheidszorg Kuipers
weer een persconferentie. Hebben zij de
schreeuw om versoepelingen echt gehoord
en begrepen? Wordt de opvatting van het
OMT in het vaak absoluut voorspelbare
kielzog van de mening van de ziekenhuizen
en de opvolger van Kuipers naadloos gevolgd? Of zijn de opvattingen van onder
meer economen, psychologen, sociologen
eerder en meer dominant? We weten
daarna meteen hoe blij of teleurgesteld de
horeca, culturele sector en de sport, zowel de beroeps als de amateurs,
zijn? Kan er in voetbalsector weer volop en vrij getraind worden met ouders al dan niet schreeuwend langs de lijn? Kan er weer fel meelevend
publiek worden toegelaten bij de wedstrijden van de jeugd en de senioren? Kunnen we weer in- en uitlopen bij kantine Olympus? Een biertje
scoren, een colaatje naar binnen gieten en een al dan niet vette, hartige
hap het moeleke inproppen? Moeten we natuurlijk wel voldoende vrijwilligers, waaronder bestuursleden, hebben om dit alles weer in voldoende
goede of zelfs voortreffelijke banen te leiden. Meld je aan om Olympia vrijwillig te
helpen in het geleidelijk steeds dichterbij
komende postcorona-tijdperk. Olympia’18
verdient dat en jij krijgt er een fantastische
functie met diverse interessante contacten
bij. Samen zijn we Olympia. In goede en
minder de goede tijden. Corona of niet.
Lang leve de voetbalsport en Olympia’18 in
het bijzonder. Op naar het 105-jarig bestaan in 2023….…

Frans van Olympia
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Interview met Robert Michiels

Negen vragen aan aftredend coördinator oud papier, Robert Michiels.
1. Sinds wanneer ben je werkzaam als
coördinator oud papier?
Sinds medio Augustus 2016. Dus ruim
vijf jaar.
2. Hoe kwam dat en wie heeft jou
daarvoor gevraagd?
Ik was destijds gestrikt door Antoinet
om achter de bar te werken. Het bestuur had Henk Dekkers en Fred Rip
gepolst en die kwamen nog een persoon te kort
3. Doe je dit vanaf de start samen met
Fred Rip of waren er ook nog anderen
bij betrokken?
Henk Dekkers, maar die heeft het
maar een jaartje volgehouden.
4. Hoe zag die dag of week daarvoor er uit, moest je veel mensen vaker
benaderen?
Je leerde in een mum van tijd de hele heren senioren lijn bij Olympia
kennen. In de week voorafgaande was er contact met de betreffende leiders van de elftallen die aan de beurt waren. Samen met hun moesten
we soms ook aan sommige leden trekken dat ze maar toch kwamen opdagen. In de meeste gevallen was dat gelukkig ook zo.
5. Kun je iets over jouw werkzaamheden vertellen en ook wat Fred Rip
zijn taak was?
De chauffeurs gingen met een route kaart samen met de Olympianen beladers op pad het was voor mij en Fred een sport dat er als ze allemaal
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terug kwamen in de kantine er geen
straat vergeten was en we gezamenlijk
aan een versnapering zaten
6. Wat vonden jullie het leukste in die
periode als coördinator?
De samenhorigheid in “van ...en voor
Boxmeer in weer en wind”.
7. Wat vonden jullie het ergste in die
periode als coördinator?
Dat waren er eigenlijk 2..
Over ’t eerste. Daar willen we eigenlijk niet meer aan terug denken..
Maar het tweede "dat er een spik splinter nieuwe Tesla van voor tot achter beschadigd is geraakt met de voet
trede plank van de vrachtwagen".
Wat overigens niks te maken had met de kwaliteit van de chauffeur.
8. Blijven jullie betrokken in de nieuwe situatie?
Nee, we hopen wel dat alle leden hun oud papier op maandagavond
komen brengen naar de containers.
9. Wil je nog iets toevoegen?
Wij willen iedereen bedanken die binnen Olympia er aan heeft meegewerkt. Ik denk aan Sjef & Sjef voor het wassen van de hesjes, of aan
de Olympianen die ons getipt hebben als er ergens iets vergeten was en
aan de vrijwilligers die op maandagochtend nog met een aanhanger op
pad zijn geweest. Speciaal wil ik André Verwegen bedanken, die mij bij
afwezigheid van mij uitstekend heeft vervangen.
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Nieuws van het secretariaat

Op maandag 22 november 2021 werd er, na twee jaren, weer een Algemene Ledenvergadering gehouden. Door covid-19 mochten er geen bijeenkomsten plaatsvinden.
De notulen worden niet gepubliceerd, maar zijn wel opvraagbaar bij
onze secretaris.
De jaarstukken over de jaren 2019-2020 en 2020-2021 zijn aangeleverd
en door de kascontrolecommissie is decharge verleend.
De bestuursleden
Luuk Vloet, penningmeester;
Sander Tax, jeugdzaken;
Ingrid Logtens, secretaris
zijn herbenoemd tot 2023.
Door de beperkingen, die zijn en waren opgelegd, was er geen mogelijkheid om ook de jubilarissen te huldigen. Wij willen dit via deze weg toch
onder de aandacht van alle leden brengen en hopen, dat zodra de kantine weer toegankelijk is, deze mensen in het zonnetje worden gezet.
Bijgaand de namen van de jubilarissen december 2021:
70 jaar: Henk Hermans
60 jaar: Henk van den Hoogen
50 jaar: Jan Thielen
40 jaar: Bas Delhij, Mike Arts en Stefan van Elst
25 jaar: Joos Gruntjes, Hans Franssen, Joris Spanjers, Koen Gieben,
Theo Litjens, Joep Heijs, Jos Boumans, Frank Smits, Roel Nabuurs,
Niels Peters, Steven van de Aa, Fred Rip en Yong-Han Verdonk.
Bijgaand de namen van de jubilarissen december 2020:
80 jaar: Gerrit Thielen
60 jaar: Gerrie Knuiman
50 jaar: Chris Peters
40 jaar: Peter Roemer, Armand Toenders, John van Sambeek en Guido
Kusters
25 jaar: Douwe Zwaan, Bas Faassen en Jaap Heijnen
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Een vriend van Olympia’18

Ooit speelde ik met VCA (St. Agatha) tegen
Olympia A. De scheidsrechter moest ingrijpen
omdat ik verwikkeld raakte in een handgemeen.
Tweemaal zonder pardon rode kaart. Ik denk dat
dat op het veld de laatste rode kaart in mijn
leven was. Ruim 35 jaar later mocht ik een aantal jaren achtereen weer aantreden op het hoofdveld, maar nu tegen een veel moeilijkere
tegenstander. Inderdaad …. het G-team, welke
ik trouwens een warm hart toedraag. Omwille
van mijn leeftijd ben ik hiermee gestopt. Maar een aantal spelers van het
G-team zijn ervan overtuigd dat dit komt omdat ik niet tegen mijn verlies
kan. En misschien hebben ze wel gelijk. Ik wil nl. wel altijd graag winnen.
Maar niet zozeer meer op het veld, maar tegenwoordig meer zakelijk. Ik
ben een van de weinige gelukkigen die tijdens het werk de hele tegen de
hoofdtribune van Sportpark Pelzer aan mag kijken. Dat is een hele eer.
Met zoon Nino, dochter Bo en een aantal medewerkers en stagiaires runnen wij nl. aan de
Graafseweg ons bedrijf Automotive Auctions BV
(auto’s veilen) recht tegenover Olympia dus. Nog
leuker is om te zien hoe al die vrijwilligers soms
meerder keren per week op het park bij elkaar
komen om alles te onderhouden, op te ruimen,
voor te bereiden, etc. om ervoor te zorgen dat er
op een professionele manier getraind en gespeeld
kan worden. De
derde helft is ook hier een belangrijk onderdeel van. Maar om dit alles op de been
te houden is er ook geld nodig. Hiervoor
weet het bestuur mij al lang te vinden.
Zonder sponsoring geen verenigingsleven.
Helaas is dat zo. Daarom zeg ik ook niet
gauw ‘nee’. Ook heb ik aan de wieg van
‘de Vrienden van Olympia’ gestaan. Net
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zoals ik ook aan de wieg van de nieuwe ‘Daags na de Tour’ heb gestaan.
Ik hou van werken en gezelligheid. En ben niet echt een sportman zoals
de meesten die dit lezen. Ik ben inmiddels al 61 jaar, getrouwd met Henriette en samen hebben we drie kinderen, twee schoonzoons, een schoondochter en een kleinzoon (net 2 jaar geworden). Hij kan inmiddels al een
beetje voetballen en dribbelen met de bal voor de voeten. Dat vindt ie al
leuk om met opa te doen. Haha. Ondanks dat ze niet allemaal in de buurt
wonen zien wij elkaar wel heel vaak. Als we elkaar zien gaat altijd veel
tijd zitten in eten en drinken. Van wie zouden ze het hebben?
Werken doe ik ook graag. Ik vind zelf dat ik al hard gewerkt heb in mijn
leven. Op mijn 21e ben ik al voor mezelf begonnen. In het begin was het
zeker niet makkelijk. Inmiddels heb ik meerdere bedrijven opgericht en
houd zelfs vijf ballen in de lucht. Een
van die andere bedrijven is HAHEBO
BV (verkoop van kantoor- en magazijninrichting), welke je ook tegenkomt op
de borden en vlaggen langs het veld.
Toen mij gevraagd werd om als sponsor
een keer een stukje te schrijven in de Olympiaan heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Ik vind het een hele eer. Eigenlijk kan ik wel beter praten als schrijven. Ik wens iedereen het allerbeste en hoop allereerst op veel sportief
voetbalplezier en uiteraard ook goede prestaties. Dank aan alles en iedereen die Olympia op de been houden. Ik hoop dat alle sponsorgelden
naar ieders tevredenheid besteed zijn.
Pierre Hermans
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Drie G-spelers staan er weer
gekleurd op
Op de verjaardag
van mijn nichtje
in augustus vorig
jaar, hoorde ik
dat Tygo Kersten,
speler van N.E.C
O18,
voetbalschoenen had afgegeven. Ik gaf
toen aan, dat
wanneer zich dat
weer voordoet hij
die ook aan mij
kan geven, zodat
ik misschien spelers van het Gteam van BSV Olympia’18
blij kan maken. Vervolgens kreeg ik drie paar
voetbalschoenen, omdat
Tygo in september naar de
O21 ging en toen weer
nieuwe schoenen kreeg.
Mocht hij straks weer
nieuwe voetbalschoenen
krijgen dan hoopt hij wederom spelers gelukkig te
maken.
Bijgaand de foto’s van de drie spelers uit het G-team, die ook maat 44
of 45 hadden. De gelukkigen zijn: Martijn van de Bosch, Andreas Clarisse en Gert Jans.
door Jan van Hout
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Mijn cluppie
WAAROM IK ZO VAN SPARTA HOU (en Aad de Mos haat)

De titel van het boek van Hugo
Borst, verschenen in het najaar
van 2010. Hierin beschrijft
Borst de weg naar de degradatie
op 16 mei 2010 (de 92e verjaardag van ons Olympia) en de
start van het daaropvolgende
seizoen. De trainer die deze degradatie wel ff zou voorkomen
was niemand minder dan het
orakel Aad de Mos. Overigens
niet de enige reden waarom ik
een hekel heb aan Aad de Mos.
Hij waagde het ooit om mijn
vroegere idool, Marco van Basten, samen met zijn maatje John van ’t Schip, te passeren. Daarna was
ik al niet meer objectief richting Haagse Aadje.
Hoe mijn liefde voor Sparta is ontstaan kan ik me niet helemaal meer
herinneren. Ik groeide begin jaren zeventig op in het Ajax en Feyenoordtijdperk. Mijn vader was een Ajax-fan, eigenlijk een buitenbeentje in de
Philips familie, waar het merendeel toen uit Feyenoorders en PSV’ers bestond. Mireille heeft zich ook altijd verbaasd dat ik geen PSV-aanhanger
ben.
Mijn voorkeur ging toen toch naar Ajax. Of dat te maken had met de Ajaxpyjama die mijn ouders bij de SRV-winkel hadden gespaard betwijfel ik.
Want dat had mijn “kleine” broer een Feyenoorder moeten zijn. Hij werd
namelijk in een Feyenoord-pyjama gehesen. Volgens mij is hij er nog pissig over.
In die tijd was natuurlijk in de regio NEC de populairste club. Ook voor
die club had ik meer gevoelens, nog steeds overigens. Dat had in waarschijnlijk extra te maken met het feit dat een aantal jongens (Peter Verstraaten, Robert Verweijen en Harold Siebers) waarmee we altijd in de
wijk voetbalden vanuit de Olympia-jeugd naar NEC vertrokken.
41

Maar uiteindelijk ging mijn
voorkeur toch uit naar, zoals ze
dat in Duitsland noemen een
Traditionsverein (in Duitsland
hebben ze wel meer van die toepasselijke woorden). En dat
werd dus Sparta, de oudste betaald voetbalclub van Nederland. De club ademt in alles
traditie uit, al ben ik zeker een
fors voorstander van vernieuwing en niet blijven hangen in
het “oude”. Als jonge jongen was
er de interesse voor Sparta. In
de tijd dat Studio Sport nog
slechts enkele samenvattingen
uitzond was er altijd de hoop
dat Sparta daarbij zat. Meestal
werd de zendtijd echter gegund
aan de top 3.
Waarom dan Sparta, krijg ik
vaak als vraag. Zou zeggen, ga
eens mee naar het Kasteel en
proef de sfeer bij de opkomst
van de spelers tijdens de Sparta
Marsch. Als je dan mannen van
in de 80 uit volle borst, in een
net pak met daaronder een
Sparta shirt, hoort meezingen dan smelt je. Ikke tenminste wel.
De traditie laat zich op alle manieren zien. Sparta speelt niet in een modern Nike tenue, kledingsponsor is nog steeds het traditionele Robey. En
geen geklungel aan het thuistenue. Gewoon een verticaal gestreept roodwit shirt, zwarte broek en rood-witte ringsokken. Het stadion, midden in
een volkswijk, de sfeer in de ruimtes in het stadion. Eigenlijk past maar
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één ding totaal niet bij de club: het
kunstgrasveld. Gelukkig gaat dit komend seizoen veranderen en keert het
echte gras terug in het stadion.
Maar Sparta is voor mij meer: de in
2019 overleden nachtburgemeester van
Rotterdam: Jules Deelder, onlosmakelijk verbonden aan de club. Een deel
van de tekst uit Spartaans gedicht
hangt prominent in het stadion: “dat de
Hemelpoort verdacht veel weg heeft
van het Kasteel”. De al genoemde Hugo
Borst, Barry Hughes, Dick Advocaat,
Ray Clarke, Danny Blind, Louis van
Gaal, Kevin Strootman, Winston Bogarde, René van der Gijp, Michel Valke,
Adri van Tiggelen, Jan van Beveren,
Pim Doesburg, John de Wolf, Henk
Fraser, Juul Ellerman, Ronald Lengkeek, Ruud Geels, Edouard Duplan en
de onlangs overleden Wout Holverda.
Allemaal namen met een Sparta-verleden waar ik een actieve herinnering aan heb. Maar natuurlijk ook
Frank Rijkaard die na zijn trainerschap bij het Nederlands elftal koos
voor Sparta. Overigens niet erg succesvol, aan het einde van het seizoen
2001-2002 degradeerde Sparta, onzer zijn leiding, voor de eerste keer
naar de Eerste divisie. Rijkaard leverde direct zijn 2-jarig contract in. Inmiddels degradeerde mijn cluppie daarna nog 2 maal, waarvan één keer
onder een ander icoon, Dick Advocaat, en speelde sinds die eerste degradatie in totaal 10 jaar in de Eerste divisie. Nu weet ik van mijn zoon Tijmen (zoals bij menigeen bekend fervent aanhanger van VVV-Venlo) dat
dat niet betekent dat de liefde voor de club overgaat. Maar als voetbalsupporter hoop je dat je favoriete club op het hoogste niveau kan blijven
acteren.
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Zoals ik ook hoop dat de echte stadionbezoeken (op het moment dat ik
dit schrijf mogen de stadions voor 1/3 gevuld worden) weer snel terugkeren. De bezoeken samen met Siebe, Tijmen en inmiddels ook Dagmar zijn
er waar ik naar uitzie.
Bij Dagmar’s eerste bezoek aan het Kasteel zei
ze na afloop, inmiddels
in een Sparta-shirt gehuld: “pap, de dag krijgt
van mij een 10”, waarop
ik vroeg: “dus je gaat
vaker mee?”, waarop ze
antwoordde: “ja, maar
hoef niet iedere keer”.
Geweldig vind ik dat.
Inmiddels zeurt ze me
het hoofd gek wanneer
we weer gaan.
En ik moet eerlijk toegeven dat ik er ook weer naar uitzie: de reis naar
Rotterdam, parkeren in de volkswijk, patatje (zo heet dat nu eenmaal
daar) in dezelfde volkswijk en uiteindelijk via de Ridderzaal en het invaliden-bordes naar mijn plekje in het stadion. De al genoemde opkomst
met de Sparta Marsch en dan maar hopen dat ie daarna nog enkele
malen klinkt, na een doelpunt van Sparta. Helaas is dat dit seizoen niet
heel vaak het geval. Hopen dat we het redden om lijfsbehoud in de eredivisie te realiseren. Dat wordt nog een hele opgave met het huidige materiaal en het resterende programma.
Maar echt antwoord op de vraag waarom nou Sparta? Nou, gewoon
daarom dus.

Robert Philips
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G(eweldig)-voetbal
september 2021
We dachten bij de vorige Olympiaan dat we als van ouds van start konden
met het voetbal, en dat hebben we zeker ook gedaan. De competitie is op
11 september van start gegaan. Het leek allemaal weer zo gewoon, met
een paar aanpassingen, maar het voelde gewoonweg fantastisch! Helaas
kregen wij en onze tegenstanders in het najaar steeds vaker te maken
met meer besmettingen en quarantaine situaties, waardoor wedstrijden
niet konden doorgaan, vanwege een niet volledig
team. De competitie van het najaar hebben we zo niet
kunnen afmaken. Vervolgens ging alles weer op slot
met de lock-down.
De afgelopen twee jaren waren voor iedereen, die bij
het G-voetbal betrokken was, erg lastig. Je bent bezig
met een mooie sportactiviteit en je wilt daar heel veel
van genieten. Maar het was allemaal erg lastig. Competities stopgezet, trainingen mogen niet doorgaan, denken aan de gezondheid van de spelers, onzekerheid wat wel kan en mag en wat niet,
welke maatregelen zijn er om na te leven. Gelukkig is nu alles weer open
en kunnen sportactiviteiten weer doorgaan. We gaan vanaf februari weer
het veld op!
G-VOETBAL COMPETITIE 2021-2022
Olympia’18 G1 was de najaar competitie goed
gestart. Er werden een aantal wedstrijden met
goede overwinningen afgesloten, maar Vianen
Vooruit was het G1-team toch te sterk. Helaas
was het aantal wedstrijden in de competitie
door de vele uitgevallen wedstrijden dermate
groot dat er geen sprake kon zijn van een duidelijk stand. Veel wedstrijden zijn niet doorgegaan, en om onze spelers niet verder bloot te
stellen aan mogelijke besmetting met Corona
is begin december besloten om de resterende
wedstrijden niet te spelen. De competitie werd
afgebroken.
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Gelukkig is nu alles weer open en kunnen sportactiviteiten weer doorgaan.
Olympia’18 G2 was de najaar competitie ook goed gestart. Met heel veel
passie en plezier werd er gestreden om zo goed
mogelijk tegenstand te bieden aan de tegenstanders. Mooie overwinningen en helaas ook
nederlagen wisselden elkaar af. En het G2team had dan ook een mooie plek in de middenmoot op de ranglijst. Ook voor hen konden
sommige wedstrijden niet doorgaan. En ook dit
team kon de competitie niet afmaken.
Ook dit team gaat zo meteen weer van start in
de voorjaar competitie. Ze staan te popelen van
ongeduld om weer het grasveld van Olympia’18 te betreden.
Leiders / trainers / spelers!
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 2022 nog altijd een aantal leuke en gemotiveerde voetbal-enthousiaste trainers en leiders gebruiken, die samen met de huidige,
kleine groep trainers en leiders, zich willen inzetten voor het G-voetbal.
We willen ook in de toekomst op een goede manier deze groep kunnen
blijven begeleiden in hun wekelijkse sporten bij Olympia’18.
En…
Ken je nog iemand met een beperking die na het corona virus en de start
van de competitie, toch ook weer sociaal en sportief aan de slag wil, die
voetballen leuk vindt, en op zoek is naar een leuke club, dan hebben we
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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 2022 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.
Joop Huijbers (coördinator G-voetbal Olympia’18)

door Joop Huijbers
(coördinator G-voetbal
Olympia’18)
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De Olympia’18
‘s zondags-veteranen 1961 – 2021

9 September 1993
Olympia 13 (zondags-veteranen) beginnen aan het nieuwe seizoen 1993-’94 in nieuwe shirts, gesponsord weer door Jan Couwenbergh(Woninginrichting), lid en mede-speler bij Olympia 13.
Staande v.l.n.r. Mevr. Jolanda Couwenbergh met 2 kinderen, Gerrie Knuiman, Gerrit Weerepas, Jan
Couwenbergh(sponsor), Henk v.d. Hoogen, Piet Oudenhoven, Johnny van Raaij, Bert Logtens, Henk
Dekkers, Frans Fleuren, Leo Ankersmit, Henk de Klein, Jos Arts, Mart Broeren en Theo Dekkers.
Hurkend v.l.n.r. Nöl Philips, Jac v.d. Linden, Frans v.d. Zande, Co Bank, Piet van Riel, Wim Dekkers,
Rudy van Raaij en Bert Goossens.
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Dit clubje van oud-voetballers (ruim 30 t/m 35 jaar) werd in 1961 door
enkele oudgedienden van Olympia’18 opgericht. Met het doel om toch
wekelijks hun voetbalwedstrijd te kunnen spelen. Het werd een eigen
vereniging binnen Olympia. Vele verenigingen in de omtrek hadden een
veteranen-team wat praktisch het hele jaar door, maar dan op zaterdagmiddag hun wedstrijden speelde. Bij Olympia kon dat niet omdat
in dat veteranen-team vele winkeliers waren en die hadden ‘s zaterdags
tot 18.00 uur hun winkels open. Dus werd er toen besloten om op ‘s zondags, (meestal voor de middag) als laagste senioren team te gaan spelen. En dat begon als Olympia 5 en dat is door de groei van spelende
leden in al die tijd uitgelopen t/m Olympia 14 (zie foto uit 1993) als
Olympia 13.
Mede door de ervaring en dat men in de laagste klasse van de KNVB
speelde werden er vele kampioensschappen behaald. Dat was weer een
voordeel als er in een bepaald seizoen een hoger senioren-team uit die
4de klasse degradeerde, konden die in dezelfde 4de klasse blijven,
omdat die oudjes weer in datzelfde jaar kampioen waren.
Naast het voetballen deden zij ook veel aan andere activiteiten. Het
mee organiseren van o.a. kaart- en kienavonden, fietstochten (met hun
gezinnen), medewerking verlenen bij de Wielerronde, gezamenlijk jaarlijks naar het Metworstrennen en niet te vergeten van een bezoek aan
een Europa-cup wedstrijd.
De laatste 12 jaar, toen men als team gestopt was met het actieve voetballen, heeft men toch een jaarlijkse bijeenkomst gehouden met hun
kinderen enz. Door toch weer een fietstocht en af te sluiten met een gezellige BBQ.
Doordat het leden aantal nu zover geslonken is, en ook de laatste 2 jaar
(mede door corona) weinig kunnen doen, heeft men besloten na een van
bestaan van 60 jaar (1961 – 2021) in goed overleg dat clubje op te heffen.
Van de enkele leden die we nu nog hadden varieerde het lidmaatschap
van 31 t/m 55 jaar.
Allen die in die 60 jaren daar aan hebben bijgedragen:
BEDANKT, namens de leiding
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In Memoriam Paul Martens

Op woensdag 3 november 2021 kregen
we een bericht dat oud-Olympiaan
Paul Martens in de leeftijd van 73 jaar
vrij onverwachts was overleden. Paul
werd geboren 2 december 1947 in Boxmeer en overleed op dinsdag 2 november 2021 in Tilburg. Wat Olympia’18
betreft kwam hij op 18-jarige leeftijd
(seizoen1965–’66} in Olympia 1 In dat
seizoen promoveerde Olympia 1 naar
de 3de klasse (zie foto). Ook in het seizoen 1968-’69 heeft hij samen met zijn
broer Mantje nog een kampioenschap
met promotie naar de 2de klasse mee
mogen maken.
Dit gebeurde na een beslissingwedstrijd in Venray tegen Venlosche Boys.
In 1978 tijdens een jubileumwedstrijd {60-jarig bestaan) van Olympia’18 zien we Paul nog een keer in toen zijn blauw-witte tenue met de
wedstrijd oud-Olympia1 uit 1969 tegen toen die 1ste selectie Olympia1
uit 1978.
Paul had een veel scorend vermogen in die
tijd. Hij behoorde altijd tot doelpuntmakende
speler,hoe de uitslag ook was.
Wij wensen de familie Martens veel sterkte bij
dit verlies van ook een oud-Olympiaan.
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Sponsors
CHAMPIONS LEAGUE SPONSORS
Albert Heijn Boxmeer - Imperial Crown Group B.V. - Jumbo Walraven - Oostappen Groep
B.V. - Autobedrijf Thoonen - Blue Accountants I Adviseurs - Boxmeers Tapijthuis – Brasserie de Bock/Riche – Bureau Aard Accountants B.V. – Bussers Installatiebedrijf – Exscheiding – ForeignFlex B.V. – Fysio Holland Boxmeer – Gebr. Janssen B.V. – Hahebo
Kantoor plus Magazijn – Jan Berkvens Electroworld Boxmeer – Jordans sign & promotions – Kr8worq – Logejo – MH Hoveniers – Morgana Boxmeer – Pub Esser – Van Bon
electro – van der Hoff ICT – Zeqer Advies – Verkuijl Dakbedekkingen.
EUROPA LEAGUE SPONSORS
Café ’t Vertrek – Coenen Boxmeer – Corn Zelten Reclame – Expert Cuijk – Hoorus –
Swinkels Meubels & Interieubouw – Café Nog Us – Café ’t Centrum – Hotel Restaurant
de Baronie – MN Kozijn Boxmeer – Pub Esser
EREDIVISIE SPONSORS
BK Sneltransport BV – Boxmeers Tapijthuis – Concillio Personeelsdiensten – Het Kantongerecht – Het Wetshuys Advocaten en Mediators – Intervet International B.V. – Marel
Stork Processing – Tapijthal Cuijk J.Hofmans – Touringcar Van Dijk B.V. – Uyen Zonwering en Kozijnen B.V. – Van de Ven advocatuur & mediation – Bol Accountants Boxmeer –
Briljant optiek BV – Dekkers-Fransen Keuken en interieurbouw – Jordans sign & promotions – Langen Keukens en Badkamers – Welcom bij Janssen
KEUKENKAMPIOEN SPONSORS
All4fit Boxmeer – Auto Jetten Cuijk – Arts ongediertebestrijding – Autobedrijf van Benthum –
Bakker Bart Boxmeer – BarberClub 024 – Bindels administraties – Bloemsierkunst van de
Mortel – Bolsius B.V. – Bos de Woonprofessionals – Bronlaak tuinderij De Kiem – Bureau
Aard – Bureau Vet – Cafetaria De Vriendschap – Cuijkse Vloeren Outlet – De Spiekerbox –
Eetwinkel Boxmeer – Elektro Technisch Buro Nabuurs – Fietsplus Rob – Hema – Pakhuus
Peeters – Sanidrome Pennings – Smit Leasing – StraightRazors Barbershop – Tankservice
Boxmeer – TOP Sport & Groen B.V. – Topslijter Sander Graat – Tuincentrum Olieslagers –
V.A.B. Boxmeer BV – Van der Putten B.V. – Van Haren Installaties – van Keijsteren - Van
Wely Optiek – van Ysselt Bedrijfskleding – Verkuijl dakbedekkingen – VKPS – Warmteservice Gennep – Werkpool Flex B.V. – Nabuurs Beheer BV – AA Drink – Brasserie de
Bock/Riche – Bussers Installatiebedrijf – Café De Douairiere – Café De Generaal – De
Groot-Handel BV – Exscheiding – Fysio Holland Boxmeer – Gebr. Janssen B.V. – Gerard
Kocken Tweewielers – Grafisch Huis Boxmeer – Hotel Restaurant de baronie – Restaria
“De Flip”- Schrijen Peeters Gedenktekens – Smedema Makelaars en Taxateurs – Vakgarage Cup Cuijk – Zeqer Advies – Autobedrijf Thoonen
TERRASSPONSOR: FOOX Groothandel Zuid-Nederland
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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, voorzitter@olympia18.nl
Vice Voorzitter/Beleidszaken: Vacature
Secretaris:
Ingrid Logtens, secretaris@olympia18.nl
Postbus 66, 5830 AB Boxmeer
Penningmeester:
Luuk Vloet, penningmeester@olympia18.nl
Facilitaire Zaken:
Toon Pelzer, facilitair@olympia18.nl
Jeugdzaken:
Sander Tax, jeugd@olympia18.nl
Technische zaken:
Arie Peters, 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, jeugd@olympia18.nl
(Wedstrijd)secretaris: Mark Jansen, jeugdwedstrijdsecretaris@olympia18.nl

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

Wil Beijer
Wim Hendriks
Joey van Boxtel
Angerie Miggiels

CLUBHUIS:
COORDINATOR G-VOETBAL:

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

LEDENADM.:

Saskia van Straaten, ledenadministratie@olympia18.nl

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

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

KOPIJ OLYMPIAAN E-mail: vanhoutmkbadvies@ziggo.nl
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