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Woord van de voorzitter

De laatste keer schreef ik over de impact die het Corona-virus heeft op de
samenleving, op samenkomsten op
allerlei niveau, op de sportverenigingen, en ook uiteraard op Olympia.
We zijn het inmiddels gewend, omgaan met Corona, de een houdt zich
er heel goed aan, de ander laat het
wat makkelijker gaan. Maar voorbij
is het nog lang niet.
Tijdens de zomermaanden hebben
we als bestuur helaas de keuze moeten maken om het jeugdtoernooi uit
te stellen, we wisten niet of we aan
alle regels konden voldoen en vonden het niet verantwoord om dat risico
te nemen. Bijzonder teleurstellend voor de club, voor de organisatie maar
bovenal voor de spelers en speelsters.
Inmiddels zijn we wel aan het trainen en zijn de eerste (beker-)wedstrijden
al weer gespeeld. Niet alle teams konden allemaal aantreden, want te weinig spelers bij de tegenstander door Corona.
Maar ik ben wel blij dat iedereen weer aan de bak kan, dat we onze energie
weer kwijt kunnen, dat we weer lekker kunnen voetballen en dat we de
sociale contacten via de club weer kunnen oppakken.
Bij dat laatste, de toevoeging om dat vooral veilig te doen.
Het sportpark ligt er op dit moment weer top bij, de vrijwilligers hebben
veel tijd gehad om het complex optimaal op te leveren voor het nieuwe seizoen. Tussendoor kon er dan ook nog af en toe worden getraind.
Het is nog steeds groeizaam weer, alleen enkele flinke buien gedurende
enkele nachten zouden wel wenselijk zijn.
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En op alle fronten hebben we nog vrijwilligers nodig, in de groen-ploeg,
bij het G-team, ondanks daar al enkele nieuwe begeleiders zijn. Verder
kan ons eerste damesteam weer volop trainen, daar een vertrouwd gezicht deze dames niet in de kou liet staan. Het 2de damesteam gaat met
de vaste begeleiding weer verder.
Bar-ondersteuning zoeken we voor de zaterdagmiddag, en ondersteuning
bij de jeugd op meerder fronten is ook gewenst. Dus schroom niet en laat
weten als je graag iets voor de club wil
doen.

We zijn begonnen aan het nieuwe seizoen,
zorg dat we allemaal de regels aangaande
Corona respecteren, dan kunnen we blijven voetballen, supporteren en elkaar ontmoeten langs de lijn of in onze kantine
Olympus.
Fons Görts, voorzitter

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH

3

In memoriam Piet Fransen

Op 20 juli overleed op 71 jarige leeftijd
oud-Olympiaan en doelman van onze
vereniging Piet Fransen. Hij maakte in
de jaren ’70 deel uit van de 1ste selectie
van Olympia’18. Piet had toen de concurrentie van Willy Kersten en Gerrie
Jansen.
Piet was daardoor vaste keeper bij
Olympia 2 en de reserve bij het 1ste.
(zie foto uit 1979). Zoals ook bij zijn afscheid werd gememoreerd, voor Piet
was vrijheid, altijd het belangrijkste.
Dat heb ik ook als leider en assistenttrainer van die selectie en vooral met
Piet mogen ervaren. Voetbalveld, tennisbaan, de bossen en zeker ook “De
Vilt” in Beugen waren zijn hobby’s. Hij
wilde altijd onder de mensen zijn en
sporten in teamverband met dan zeker
de gezelligheid achteraf. Altijd in voor een geintje, een mooi verhaal of
goede mop. De ziekte “Parkinson” heeft de laatste jaren die vrijheid, stap
voor stap, afgenomen. Toch kwam ik Piet heel vaak met zijn echtgenote
Anny tegen bij de hockeywedstrijden van een van zijn kleinkinderen, waar
hij dan zichtbaar van genoot. Piet heeft,volgens zijn uitspraak, met volle
teugen van zijn leven genoten; “Als ik het over mag doen, dan zijn er weinig dingen die ik anders zou doen”.
Voor ons, in de jaren bij Olympia, was hij een sportieve en gezellige sportman.
Wij van Olympia’18 wensen Anny, kinderen en kleinkinderen veel sterkte
bij dit verlies jouw echtgenoot, jullie Vader en Opa.

de redactie van de Olympiaan
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Kampioens-elftal van Olympia 1 1979
met doelman Piet Fransen

Kampioens-elftal van Olympia 1 op 20 mei 1979
Staande v.l.n.r.: Willy de Haard(trainer), Hans Arts, Gerrie Knuiman, Piet
P iet
Fransen,
Fransen
F ransen Gerrie Janssen, Jozef Philips, Piet Franken, Harrie Mulders en
Nol Philips(leider).
Hurkend v.l.n.r.: Leo Thorn, Geert Meeuwissen, Henk Willems, Corrie Verberkt, Noud Philips, Jan van Dam en Ben Peters.
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Uit de oude doos: accommodatie
20 augustus 2020
Het is al weer 21 jaar geleden dat er (na twee jaar onderhandelen met
de gemeente Boxmeer), begonnen werd aan de bouw van de huidige accommodatie (het nieuwe) “Olympus”. Dat was toen de derde kleedgelegenheid in het bestaan van onze vereniging Olympia 1918. De 1ste
kleedgelegenheid was van 1937
bij de bouw van de houten tribune,(zie foto). Men beschikte
toen over een scheidsrechterslokaal in het midden van die tribune. Rechts en links waren de
ingangen met twee kleedlokalen
en over de hele lengte een wasbak
met zoveel kranen en koud water.
Links was de vaste kleedkamer
Olympia en rechts van de tegenstanders. Achter die tribune stond een groot reservoir dat met een handpomp werd bediend om het vol water te krijgen. Meestal werd dat door
de terreinknecht Tinus Ankersmit met hulp van spelers vol gepompt.
Café van Daal, later café van der Westerlaken, was dan na afloop de zogenaamde drankvoorziening.
Het duurde tot 1964 voor dat er
een tweede kleedgelegenheid bij
Olympia’18 met een kantine en
acht kleedlokalen in gebruik kon
worden genomen. In de jaren ’70
werd dat uitgebreid tot tien kleedkamers.

De derde kleedgelegenheid, onze accommodatie “Olympus” werd in het jaar 2000
met twaalf kleedkamers, kantine enz. geopend.
Bijgaande twee foto’s laten zien hoe begin
november 1999 het laantje met de bomen,
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die toen naar de accommodatie uit 1964 liep,
er bij stonden. Terwijl enkele weken later
met de uitgraving gestart werd en dit het
begin was, van waar we nu met onze voetbalclub Olympia’18 staan.
Een andere bezigheid op ons
sportpark, die
plaats vond in april 1991, is dat voor de 2de
maal ons hoofdveld in haar bestaan helemaal werd omgezet. Een dikke laag gele
zand werd aangebracht en opnieuw werd ingezaaid,(zie foto). In de jaren ’40 t/m de eind jaren ’70 was het Olympia-sportpark met die tribune in de regio en ver daar buiten een plaatje
voor die tijd. Met S.V. Venray ,die toen hun veld nog bij Servaas hadden
liggen, stonden beide verenigingen bekend om hun grasmat.

Huidige accommodatie sinds 1999

door Nöl Philips
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Een Vriend van Olympia

Vanaf de eerste dag zijn wij Vriend Van Olympia (VVO) en dat zit dieper
dan men in eerste instantie verwacht. Mijn opa J. Hutten stond aan de
wieg bij de oprichting van BSV Olympia’18. Ik, Hans Hutten, heb het tot
keeper van het tweede elftal gehaald en moest, helaas, stoppen na een
beenbreuk. Ook onze zoon Onno heeft jarenlang bij deze mooie vereniging
gevoetbald. Weet u nu wie wij zijn?
Wij zijn vanaf 2012
FOOX Groothandel. Mijn
opa startte in 1891 met
een sigarenfabriek aan
de Veerstraat wat weer
uitgroeide naar de tabaksgroothandel in Boxmeer. Ik nam het aandeel in 1990 over van mijn vader en het gedeelte van
mijn oom in 1998. Het jaar daarna zijn we ingetrokken in een nieuwbouw
logistiek centrum in Venlo zodat we vandaar het Zuiden van het land goed
kunnen bedienen.
Inmiddels doe ik dat samen met een compagnon en tellen we nu circa 500
medewerkers. We zijn ons bedrijf gaan ombouwen met een breder assortiment en durven te stellen, dat wij een totaalleverancier zijn. We zijn van
een regionale speler uitgegroeid naar een Groothandel met een landelijke
dekking met een sterk regionaal karakter. We willen dicht bij onze klanten
staan. ``Hartelijk geleverd` is dan ook onze slogan. Inmiddels hebben we
vestigingen in Franeker, Hoogeveen, Venlo, Waddinxveen en Den Bosch,
en een inkoop/marketing kantoor in Veenendaal.
In deze moeilijke Corona-periode heeft ons heel breed assortiment er toe
bijgedragen, dat we het overeind hebben kunnen houden en kijk ik vol
vertrouwen naar de toekomst. We leveren onder andere aan instellingen,
bedrijven, speciaalzaken, tankstations, overheid, sportverenigingen en de
horeca. Vooral deze laatste twee groepen afnemers vielen nagenoeg stil.
Sinds een jaar of 2 hebben we ook een online-Groothandel opgericht zodat
ook de consument kan shoppen en profiteren van het complete assortiment . Kijk maar eens op www.compliment.nl.
Stilstand is achteruitgang dus we zijn volop bezig om ons bedrijf verder
te ontwikkelen. Behalve maatschappelijk verantwoorde producten hebben
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wij ook onze zinnen gezet op duurzaam ondernemen. Dat doen we graag
op onze (eigenwijze) manier. Zo
hebben we onlangs (net voor de
Corona uitbraak, dat was wel
even een puntje) een behoorlijk
bosperceel in de Gemeente
Boxmeer verworven om daarmee zoveel mogelijk CO2 op te
vangen die wij als bedrijf uitstoten. Alleen onze bezorgdienst is al goed voor een dikke
5 miljoen kilometers per jaar.
Dit FOOX bos gaan we onderhouden en zorgdragen voor bijv. houtkap en
aanplant. Op deze manier kunnen we wat terug doen voor natuur en welzijn en een groot gedeelte van deze CO2 uitstoot compenseren. Uiteindelijk
moet ondernemen ook een beetje leuk zijn, daarom gaan we voor onze medewerkers een FOOX boomplantdag, houthakdag organiseren.
Wij zijn met veel plezier een trouwe Vriend Van Olympia. Het eerste gezamenlijke uitstapje naar Amsterdam staat nog steeds hoog in onze herinnering. Wij, mijn vrouw Loes en ik, zijn ook
van mening, dat dit eerder een Boxmeerse (en
omgeving), vriendengroep is dan de zo vaak
genoemde ondernemersclub. Bij de VVO zijn
ook de partners van harte welkom en gaat het
niet om het bedrijf te “promoten”, maar meer
om samen iets moois of iets nieuws te ontdekken. Vriend Sjaphanto, die nu alweer een jaar
geleden plotseling van ons heen is gegaan
heeft hier een grote bijdrage aangeleverd. Hij
had altijd een moment voor iedere Vriend
en/of partner. We zijn het aan Sjap en zijn
naasten verplicht hier nu sterker uit te
komen.
Hans Hutten

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
9

Richtlijnen van het bestuur
inzake Covid 19
Afspraken wedstrijdsecretariaat en gebruik kleedlokalen wedstrijddagen:
Onderstaande aanvullende afspraken/verduidelijkingen van de algehele
regels van het RIVM en de KNVB
B ij aankomst:
Bij
Eén Leider per team meldt zich bij het wedstrijdsecretariaat, spelers blijven buiten wachten. Leider ontvangt pagina met routing en afspraken,
sleutel kleedlokaal (indien van toepassing) en begeleidt dan de spelers
naar het kleedlokaal.
Volg de routing zoals op dit formulier weergegeven.
Vanaf O13 zijn leiders niet toegestaan in het kleedlokaal. Voor de leeftijdscategorieën O7 t/m O12 maximaal 1 leider, geen ouders.
Indien mogelijk worden voor teams in de O19 twee kleedlokalen ter beschikking gesteld. Het uit-team heeft voorrang bij de toewijzing op het
thuisteam. Indien dit niet mogelijk is, wordt er gefaseerd omgekleed. Er
kleden zicht maximaal 8 spelers tegelijk om in een kleedlokaal (O19 en
senioren). Voor de wedstrijd geeft de wedstrijdcoördinator aan of er na afloop van de wedstrijd wel een tweede kleedlokaal beschikbaar is om te
douchen.
D e wedstrijd:
De
Wedstrijdbesprekingen worden buiten gehouden, op het inloopveld of op
het wedstrijdveld, afhankelijk of het speelveld al vrij is.
In de rust blijven de teams op het veld. Als de teams in de rust thee krijgen (O13 en ouder), komt één van de reservespelers van het thuis-team
de thee voor beide teams ophalen bij het wedstrijdsecretariaat . Na de rust
komt één van de reservespelers van het thuisteam de theekannen weer
terug brengen naar het wedstrijdsecretariaat.
Ook in de dugout moet de 1,5 meter tussen volwassen en (jeugd-)spelers
gehanteerd worden. Er zijn extra stoelen beschikbaar om dit mogelijk te
maken.
N a de wedstrijd:
Na
In kleedlokaal 9,10,11 en 12 zijn drie van de vier douches te gebruiken.
Dit geldt voor de leeftijd O19 en senioren. Daar waar mogelijk zal er met
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de indeling van de kleedlokalen hiermee rekening gehouden worden.
Teams die ranja krijgen na de wedstrijd (t/m O11); één ouder/leider van
het thuisteam haalt dit op in de kantine en geeft dit af bij het bezoekende
team en het eigen team. De kantine is geopend je bent van harte welkom.
De kantine is alleen toegankelijk via de buitentrap en het dakterras.
Z ie voor de meest actuele informatie op onze website!
Zie
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Selectie seizoen 2020-2021

Spelers
S pelers
In het nieuwe seizoen beschikken we over een selectie van 36 spelers. De nieuwkomers zijn Ingo Custers (Union), Jessy Wolff
(Union), Siem Loeffen (Achates), Tjeu Jansen (Stormvogels) en
Davey Engels (Venray). Thomas Toenders keert, na een aantal jaren
de jeugdopleiding van JVC te hebben gevolgd, ook weer terug bij
Olympia. Thomas, die onlangs 17 is geworden, sluit aan bij de selectie. 4 Spelers uit de JO19-1 hebben de overstap naar de selectie
gemaakt. Een selectie dus die in de breedte kwalitatief verbeterd is
en waar veel jong talent in zit. Het tweede elftal moet daarom nog
meer als andere jaren gaan fungeren als springplank voor het eerste. Binnen 1 à 2 jaar moeten een aantal jongens de overstap naar
het eerste elftal kunnen maken. Om dit te bewerkstelligen willen
we extra trainingen voor deze talentvolle jongeren gaan faciliteren.
Staf
S taf
De staf van de selectie is uitgebreid met Jurgen Nelissen (assistent
trainer) en Robbin Grootfaam (assisteert Vincent op wedstrijddagen). We zijn verheugd met de komst van keeperstrainer Jan
Schipper. Hij is jarenlang doelverdediger van Olympia’18 geweest
en bij diverse verenigingen ook als keeperstrainer actief geweest.
Zijn kennis en kunde van het vak zal hij zeker gaan overdragen aan
de selectiekeepers.
Ook bij de verzorgers hebben we een uitbreiding gerealiseerd. Cas
van Ewijk is als fysiotherapeut aan de selectie verbonden.
Dames
D ames
Dit seizoen beschikken we over twee dames teams. Wim Hendriks
stelt zijn diensten (na een paar jaar afwezigheid) weer beschikbaar.
Hier zijn we met z’n allen zeer content mee. Op dinsdag zal hij
dames 1 en dames 2 gezamenlijk trainen. Op donderdag traint hij
dames 1 apart en begeleidt dit team ook op zondag.
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J eugd t/m JO13-1
Jeugd
Rik Geurts gaat inmiddels zijn derde seizoen in als trainer van de
JO19-1. Daarbij wordt hij geassisteerd door Robbin Grootfaam.
De JO17-1 staat onder leiding van Thijs Goossens. Thijs is afkomstig van DSV waar hij diverse jeugdteams en het tweede elftal heeft
getraind. Bij de JO17-1 zal hij worden geassisteerd door Tim van
den Broek.
Mike van Driel is ook nieuw binnen de vereniging. Mike zou oorspronkelijk de JO17-2 voor zijn rekening nemen. Echter hebben we
1 team uit de competitie terug moeten trekken en zijn we nu aan
het kijken bij welk team Mike het beste tot zijn recht komt.
De JO15-1 wordt getraind door Joey van Boxtel. Hij maakt de overstap van de 13-1 naar de 15-1 en zal worden geassisteerd door zijn
vriendin (en ex speelster van PSV) Melisse Evers.
Ferdinand van Boxtel (jawel vader van ..) neemt de JO13-1 G onder
zijn hoede. Hij is een ervaren jeugdtrainer die in staat is de JO131 verder te ontwikkelen.
S amenwerking met Toxandria
Samenwerking
Toxandria
Toxandria heeft bij ons aangeklopt met de
vraag of wij wat kunnen betekenen voor de
JO19-1 van Toxandria. Nadat we diverse opties doorgenomen hebben, waren Joey en
Ferdinand bereidt om deze groep op dinsdag
en donderdag te trainen. Daarmee helpen we
de jeugd van Toxandria en kan Joey ervaring
opdoen met een leeftijdscategorie die hij nog
niet eerder onder zijn hoede had.

Bestuurslid Technische zaken, Arie Peters
GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Olympia’s Senioren en jeugd 2020-2021

Teams Senioren en Jeugd seizoen 2020-2021
Senioren mannen

team

klasse

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

2de
res. 2de
b-categorie
b-categorie
b-categorie
b-categorie
b-categorie
b-categorie
b-categorie

totaal

9 teams

Senioren vrouwen

Senioren G

19-1
19-2

hoofd
b-categorie

17-1
17-3

hoofd
b-categorie

15-1
15-2
15-3
15-4

hoofd
b-categorie
b-categorie
b-categorie

13-1
13-2
13-3

hoofd
b-categorie
b-categorie

12-1

b-categorie

klasse

1
2
30+1

b-categorie
b-categorie
b-categorie

totaal

3 teams

1
2
totaal

totaal senioren
Jeugd

team

Jeugd

totaal jeugd

TOTAAL SENIOREN + JEUGD

14

2 teams

14 teams
11-1
11-2
11-3

b-categorie
b-categorie
b-categorie

10-1

b-categorie

9-1
9-2
9-3

b-categorie
b-categorie
b-categorie

8-1

b-categorie

7-1

b-categorie

M17-1

b-categorie

22 teams

36 TEAMS

Indeling competitie 2020-2021

Competitie Senioren

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

Olympia'18 1

Olympia'18 2

Olympia'18 VR

2de klasse

res. 2e klasse

4e klasse

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

Baarlo 2
Bavos 2 (Bakel)
FCV-Venlo 2
HVCH 4 (Heesch)
Spcl. Irene 2 (Tegelen)
Mifano 2 (Mierlo)
MMC Weert 3
Olympia'18 2
Sparta'18 2 (Sevenum)
SSS'18 2
Vianen V. 2
Volharding 3

Avanti'31 VR (Schijndel)
Berghem Sp. VR
Boekel Sp. VR
Gemert VR
Hapse B. VR
HBV VR (Beers)
Jul. Mill VR
Olympia'18 VR
OSS'20 VR
Pr. Irene VR 2 (Nistelrode)
Udi'19 VR 3
Venray VR

Vincent van Sambeek

Wim Hendriks
Seth Janssen
Marc van Sambeek

Olympia'18 JO19-1

Olympia'18 JO17-1

Olympia'18 JO15-1

Hoofdklasse (najaar)

Hoofdklasse (najaar)

Hoofdklasse (najaar)

Blerick
Deurne
FCV-Venlo
Gemert 2
Helden
Olympia'18
Spcl Irene (Tegelen)
IVO (Velden)
Sparta'18 (Sevenum)
Venlosche B.
Vitesse'08

Blerick
De Braak (Helmond)
Deurne
FCV-Venlo
Gemert 2
Mierlo Hout
Olympia'18
Someren
Sparta'18 (Sevenum)
Sparta'25 (Beek en Donk)
Volharding
Wittenhorst 2

De Braak (Helmond)
Deurne
Dommelen
Mierlo Hout
NWC (Asten)
Olympia'18
Rood Wit V (Veldhoven)
RPC (Eindhoven)
Someren
Sparta'25 (Beek en Donk)
Stiphout V.
Valkenswaard

Thijs Goossens

Joey van Boxtel

Trainer
Wil Beijer

Competitie Jeugd

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

Trainer
Rik Geurts
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Indeling/Locaties
2e klasse F 2020-2021
Zondag 20 september 2020 (periode 1)
Helvoirt-EVVC
Vianen Vooruit-Olympia'18
Prinses Irene-DAW
CHC-Emplina
Volkel-SVSSS
Heeswijk-Real Lunet
Volharding-Venhorst
Zondag 27 september 2020 (periode 1)
DAW-Volkel
Real Lunet-Helvoirt
SVSSS-Prinses Irene
EVVC-Vianen Vooruit
Olympia'18-Volharding
Emplina-Heeswijk
Venhorst-CHC
Zondag 4 oktober 2020 (periode 1)
Vianen Vooruit-Real Lunet
Helvoirt-DAW
Venhorst-EVVC
CHC-Olympia'18
Volkel-Prinses Irene
Heeswijk-SVSSS
Volharding-Emplina
Zondag 11 oktober 2020 (periode 1)
DAW-CHC
Real Lunet-Volkel
Prinses Irene-Heeswijk
Olympia'18-Venhorst
SVSSS-Helvoirt
Emplina-Vianen Vooruit
EVVC-Volharding
Zondag 18 oktober 2020 (periode 1)
Vianen Vooruit-Volkel
Olympia'18-DAW
Emplina-EVVC
CHC-Prinses Irene
Heeswijk-Helvoirt
Venhorst-SVSSS
Volharding-Real Lunet
Zondag 25 oktober 2020 (periode 1)
Prinses Irene-Venhorst
DAW-Emplina
Real Lunet-Olympia'18
SVSSS-CHC
Volkel-Volharding
Helvoirt-Vianen Vooruit
EVVC-Heeswijk
Zondag 1 november 2020 (periode 1)
Emplina-Prinses Irene
Vianen Vooruit-SVSSS
Heeswijk-Volkel

Venhorst-DAW
Olympia'18-EVVC
CHC-Real Lunet
Volharding-Helvoirt
Zondag 8 november 2020 (periode 1)
Prinses Irene-Vianen Vooruit
Helvoirt-Venhorst
EVVC-CHC
DAW-Heeswijk
SVSSS-Volharding
Real Lunet-Emplina
Volkel-Olympia'18
Zondag 22 november 2020 (periode 2)
Emplina-SVSSS
CHC-Heeswijk
EVVC-Volkel
Olympia'18-Helvoirt
DAW-Vianen Vooruit
Venhorst-Real Lunet
Volharding-Prinses Irene
Zondag 29 november 2020 (periode 2)
Vianen Vooruit-Volharding
Real Lunet-DAW
SVSSS-Olympia'18
Prinses Irene-EVVC
Heeswijk-Venhorst
Volkel-Emplina
Helvoirt-CHC
Zondag 6 december 2020 (periode 2)
Olympia'18-Prinses Irene
CHC-Volkel
DAW-SVSSS
Venhorst-Vianen Vooruit
Helvoirt-Emplina
EVVC-Real Lunet
Volharding-Heeswijk
Zondag 13 december 2020 (periode 2)
Vianen Vooruit-CHC
Prinses Irene-Real Lunet
Heeswijk-Olympia'18
SVSSS-EVVC
Volkel-Helvoirt
Emplina-Venhorst
Volharding-DAW
Zondag 17 januari 2021 (periode 2)
Olympia'18-Emplina
Real Lunet-SVSSS
Venhorst-Volkel
Helvoirt-Prinses Irene
Heeswijk-Vianen Vooruit
EVVC-DAW
CHC-Volharding
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Indeling/Locaties
2e klasse F 2020-2021 vervolg 1
Zondag 24 januari 2021 (periode 2)
Prinses Irene-CHC
DAW-Olympia'18
Vianen Vooruit-Helvoirt
Emplina-Real Lunet
SVSSS-Venhorst
Volkel-Heeswijk
Volharding-EVVC
Zondag 31 januari 2021 (periode 2)
EVVC-Emplina
CHC-DAW
Real Lunet-Vianen Vooruit
Olympia'18-Volkel
Venhorst-Volharding
Helvoirt-SVSSS
Heeswijk-Prinses Irene
Zondag 7 februari 2021 (periode 2)
SVSSS-Heeswijk
Vianen Vooruit-EVVC
Emplina-CHC
DAW-Prinses Irene
Volkel-Real Lunet
Venhorst-Helvoirt
Volharding-Olympia'18
Zondag 28 februari 2021 (periode 2)
Prinses Irene-Emplina
SVSSS-Volkel
Olympia'18-Vianen Vooruit
Real Lunet-CHC
EVVC-Venhorst
Heeswijk-DAW
Helvoirt-Volharding
Zondag 7 maart 2021 (periode 3)
DAW-Real Lunet
Vianen Vooruit-Prinses Irene
Emplina-Olympia'18
CHC-Helvoirt
Venhorst-Heeswijk
Volkel-EVVC
Volharding-SVSSS
Zondag 14 maart 2021 (periode 3)
Real Lunet-Venhorst
Prinses Irene-Volharding
Olympia'18-CHC
Vianen Vooruit-DAW
SVSSS-Emplina
Heeswijk-EVVC
Helvoirt-Volkel
Zondag 21 maart 2021 (periode 3)
CHC-Vianen Vooruit
Real Lunet-Heeswijk
EVVC-SVSSS

Prinses Irene-Olympia'18
Emplina-Volharding
DAW-Helvoirt
Volkel-Venhorst
Zondag 28 maart 2021 (periode 3)
Volkel-DAW
EVVC-Prinses Irene
Helvoirt-Olympia'18
SVSSS-Real Lunet
Venhorst-Emplina
Volharding-Vianen Vooruit
Heeswijk-CHC
Zondag 11 april 2021 (periode 3)
Real Lunet-Volharding
Vianen Vooruit-Heeswijk
DAW-Venhorst
Prinses Irene-Helvoirt
Emplina-Volkel
Olympia'18-SVSSS
CHC-EVVC
Zondag 18 april 2021 (periode 3)
Helvoirt-Real Lunet
EVVC-Olympia'18
SVSSS-DAW
Heeswijk-Emplina
Volkel-Vianen Vooruit
Venhorst-Prinses Irene
Volharding-CHC
Zondag 25 april 2021 (periode 3)
DAW-Volharding
CHC-SVSSS
Real Lunet-EVVC
Vianen Vooruit-Venhorst
Prinses Irene-Volkel
Olympia'18-Heeswijk
Emplina-Helvoirt
Zondag 9 mei 2021 (periode 3)
Emplina-DAW
Real Lunet-Prinses Irene
EVVC-Helvoirt
Heeswijk-Volharding
Volkel-CHC
Venhorst-Olympia'18
SVSSS-Vianen Vooruit
Zondag 16 mei 2021 (periode 3)
Helvoirt-Heeswijk
Prinses Irene-SVSSS
Vianen Vooruit-Emplina
CHC-Venhorst
DAW-EVVC
Olympia'18-Real Lunet
Volharding-Volkel
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Indeling/Locaties
2e klasse F 2020-2021 vervolg 2
CHC
Sportpark De Schutskamp
De Fuik 10
5223 KT 's-Hertogenbosch
073-6240495
DAW
Sportpark D'n Heuvel
Bossestraat 56
5374 ZG Schaijk
0486-461354
EVVC
Sportpark De Zwaan
Vinkelsestraat 108A
5383 KN Vinkel
073-5322437
EMPLINA
Sportpark Empel-Zuid
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429
OLYMPIA'18
Sportpark Pelzer
Graafseweg 34
5831 AB Boxmeer
0485-571981
HEESWIJK
Sportpark De Balledonk
Droevendaal 6
5473 BH Heeswijk
0413-291620
VV HELVOIRT
Sportpark Burg. Van Hovell
Sportlaan 1A
5268 HS Helvoirt
0411-642323

REAL LUNET
Sportpark Bergenshuizen
Bergenshuizensestraat 1
5262 LL Vught
073-6569777
PRINSES IRENE
Sportpark De Schellen
Loo 8
5388 SB Nistelrode
0412-611501
SVSSS
Sportpark Zeshoeven
Sportlaan 11
5071 CB Udenhout
013-5112002
VOLKEL
Sportpark Volkel
Eeuwsels 14
5408 AJ Volkel
0413-273336
VENHORST
Sportpark de Voskuilen
De Heikneuter 2
5428 LJ Venhorst
0492-351772
VIANEN VOORUIT
Sportpark Vianen Vooruit
Koebaksestraat 35B
5434 LC Vianen
0485-800429
VOLHARDING
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5A
5821 BL Vierlingsbeek
0478-631927
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Een belachelijke uitslag...
volgens Pierre Arts !
Onlangs las ik in een voetbalweekblad de uitkomst van een enquête.
Het onderwerp van deze enquête luidde ....
Welke zijn de 50 meest invloedrijke mensen in de vaderlandse
v
voetbalindustrie?
oetbalindustrie?
De vraag die direct opkomt is natuurlijk, wat versta je onder invloed?
Maar er werden géén criteria aangereikt aan de 75 ondervragers, welke
anoniem hun stem uitbrachten. Jawel anoniem!
Welnu, dan kun je verwachten dat er andere namen uitrollen dan wanneer er microfoons of camera’s aan te pas komen.
De anonieme antwoorden kwamen van spelers - coaches - bestuurdersvertegenwoordigers uit de commerciële hoek - makelaars - scheidsrechters, andere belangenbehartigers, etc.
Voor mij was de uitslag verrassend en tevens ongelooflijk.
Dat op de laatste plaats, zonder ook maar enige invloed, Matthijs Manders
(het Graydon mannetje) geëindigd is op plaats 50, kan ik wel begrijpen.
Dat Hans van Breukelen slechts op plaats 41 staat ook nog wel.
Maar dat men Matthijs de Ligt meer invloed toedicht dan Guus Hiddink
- Rinus Michels, of een Willem van Hanegem blijft voor mij merkwaardig.
Bij “de totale mens principe” heb ik zo mijn twijfels over Louis van Gaal,
maar dat hij minder invloed zou hebben dan bv. Virgil van Dijk is ronduit
lachwekkend te noemen.
Toen ik de top 3 onder ogen kreeg kwamen bij mij alle sluitspieren borrelend in opstand.
1ste plaats Mino Raiola, verkozen als invloedrijkste Nederlander/Italiaan!
2de plaats Ronald Koeman
3de plaats Johan Cruijff
Hoe kun je in hemelsnaam Koeman invloedrijker vinden dan Cruijff?
Zelfs na het overlijden van Johan is dit volgens mij niet mogelijk.
Hoe kun je Raiola op voetbalgebied als meest invloedrijk bestempelen?
Deze Raiola heeft enkel interesse en invloed in het aantal cijfers vóór de
komma op zijn credit rekeningen bij bankinstellingen in binnen en buitenland, en is daardoor gefixeerd op spelers die hij als handelswaar ziet,
meer niet.
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Of zou zijn invloed zover reiken dat hij 75 ondervragers...€€€€€€…..??
Nee toch, dat houd zelfs Mino Raiola niet onder de dekmantel.
Louis van Gaal zal ongetwijfeld vinden dat hem een 1ste plaats door zijn
ietwat scheve neus geboord is, want plaats 9 zal hij vér beneden zijn niveau vinden.
En welke zwakzinnige heeft dan de inzendingen bekeken, opgeteld en gepubliceerd?
Ziezo, dit moest ik even kwijt......
Mijn persoonlijke top 3 van invloed-rijken zou er als volgt uit zien.
1. Johan Cruijff
2. Jean Marc Bosman
3. Johan Derksen
Mijn persoonlijke nummer 3.
Johan Derksen, de man die reputaties kan maken en keihard afbreken.
Is scherp, ad rem, verbaal ijzersterk, en gezegend met een roestvrij geheugen.
Is nog immer buitengewoon goed ingevoerd in de voetbalwereld.
Komt vaak met nieuwsfeitjes en onthullingen.
Hij heeft veel meer nieuwsbronnen dan vrienden. Accepteert kritiek moeiteloos, maar blijft desondanks mateloos populair mede door zijn openhartige recht voor de raap mening o.a. bij het tv programma Voetbal Inside.
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Daar zit ik hier ook voor, de kijker heeft daar recht op, aldus Johan.
Hij schrijft al meer dan 50 jaar columns - boeken - artikelen etc.
Dit alles maakt hem zéér invloedrijk.
Voor mij de nummer 2.
Door het zogenaamde Bosman-arrest te bewerkstelligen kreeg Jean Marc
Bosman het in 1995 als speler van Club Luik bij het gerechtshof voor elkaar, dat voortaan elke speler aan het eind van zijn contract o.a. transfervrij mag vertrekken.
Hierdoor ontstond een financiële aardbeving welke ervoor zorgde, dat middelmatige spelers voetbalmiljonair konden worden.
In de transferwereld plukt men hier nog immer de geldelijke vruchten van.
Na enkele protesten waarom op Bosman niet gestemd kon worden omdat
hij de buitenlandse nationaliteit bezit ging de organisatie toch overstag,
en mocht Bosman als enige buitenlander meedingen naar een plaats bij
de éérste 50.
De ondervragers lieten Jean Marc Bosman op plaats 24 eindigen.
Men noemde hem een klokkenluider, en met klokkenluiders in Nederland
en België loopt het in de regel niet zo goed af. Zo ook met Jean Marc.
Na het bereiken van dit succes raakte Jean Marc verslaafd aan de alcohol,
raakte berooid, en werd hij veroordeeld voor mishandeling.
Mijns inziens is hij miskend, maar heeft hij ongekend veel invloed
gehad.....!!!!
Voor mij de absolute nummer 1.
Over het feit dat Johan Cruijff de man is met veruit de meeste invloed op
en langs de
internationale voetbalvelden mag in mijn optiek geen discussie zijn.
Velen zien in hem de vader van ons voetbal-denken.
Hij gaf het Nederlandse voetbal aanzien, en zette het op de wereldkaart.
In Catalunya is hij de verlosser omdat hij de Catalanen hun eigenwaarde
teruggaf
door o.a. het grote Real Madrid regelmatig tot op het bot te kleineren.
Het hoogtepunt van deze ‘bevrijdingsomslag” lag in Madrid, waar op 17
februari 1974
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het Barcelona met Cruijff het grote Real kleineerde middels een 0 – 5
einduitslag.
O.a. door deze schoffering werd het dictator generalisimo Francisco Franco
allemaal teveel en overleed hij in november 1975, op 82 jarige leeftijd.
De Spaanse dictatuur was voorbij, en deze mini geschiedenisles eveneens.
Verder over Johan. Er zijn superlatieven te over over El Salvador..
B.v. de Johan Cruijff Foundation. Deze stichting zorgde ervoor dat In 5
continenten honderden Cruijff Courts verspreid liggen.
Er zijn stadions naar hem vernoemd, en er zijn standbeelden van hem geplaatst,
tientallen boeken zijn er over hem geschreven, en er zijn films gemaakt
over Cruijffie!
Hij was analyticus – adviseur – ambassadeur – acteur - columnist, etc.
Tussentijds was hij ook nog 4 jaar bondscoach van Catalunya.
Zelfs zijn uitspraken zijn wereldwijd bekend en gebundeld. Ik geef er
één.....
“Als ik zou willen dat je het zou begrijpen, had ik het wel anders uitgelegd”.
De man had bij leven verreweg de meeste invloed, maar gelukkig zie je
ook na zijn overlijden zijn gedachtengoed terug op de velden.
Johan Cruijff, altijd de nummer 14. Nu de nummer 1.
Groet van Pierre Arts

P.S. De redactie van De Olympiaan is benieuwd
wie volgens jou de Olympiaan is/of was, met de
meeste INVLOED aller tijden?
Laat het ons svp weten via:
pierrearts1950@hotmail.com

Pierre Arts
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G(eweldig)-voetbal september 2020

De wedstrijden en de competitie van het najaar zijn weer gestart in een
tijd die nog volop wordt beheerst door het Corona virus. Maar we zijn toch
weer gestart met de trainingen en de eerste wedstrijden. Het is al een bijzonder jaar en het zal voorlopig ook nog niet anders worden. Buiten de
velden zal 1,5 m afstand nog steeds het motto zijn. Een bijzonder jaar dat
we niet snel zullen vergeten.
G-VOETBAL COMPETITIE 2020-2021 GESTART
O lympia’18 G1
Olympia’18
Onze jongens van G1 zijn weer volop aan het trainen en hebben er zin in.
Met de versterking van Thomas Dennison, zijn we erg blij. Hij heeft het
team weer een extra boost gegeven, na het helaas door blessures afhaken
van Luuk, en de jongens hebben er zichtbaar zin in. Dat was ook al direct
te zien in de eerste competitie wedstrijd, thuis tegen SV Venray G1. Met
6-1 werd deze wedstrijd winnend afgesloten. Nu maar even rustig bekijken en je best doen om lekker in de top van de 2e klasse mee te draaien.

O lympia’18 G2
Olympia’18
De spelers van Olympia’18 G2 zijn ook erg enthousiast gestart. Op de trainingen spatte het plezier er af. Helaas hebben we een afmelding van Mark
gekregen, en we hopen dat we zijn energie en inzet kunnen opvangen.
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In de eerste wedstrijd in Heijen was dat gemis in de eerste helft nog zichtbaar, maar al snel werd de draad goed opgepakt. De tweede helft was
stukken beter en beloofd nog veel goeds voor de komende wedstrijden. Helaas werd er toch nog verloren met 5-2. Ik weet zeker dat ze nog de nodige
punten gaan pakken. Het is in elk geval een mooi stel!
G
G-voetbal
-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. Maar dat wisten we natuurlijk al in maart, toen Corona ons in de greep nam. Een heleboel dingen zijn nog niet vanzelfsprekend en moeten aangepast worden uitgevoerd. Ook de voorbereidingen
van ons 25-jaar G-voetbal bij Olympia’18 staan even in de wachtkamer.
Wat kan en mag in de nabije toekomst? We zullen dit in de komende
maanden weer rustig oppakken en de mogelijkheden bekijken.
L eiders / trainers!
Leiders
Ook 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 naast de gewone voetbalactiviteiten bij training en wedstrijd.
En…
Heb jij ook nog wat tijd over? Ben je gek op voetbal 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 G-voetbal. We willen ook in de toekomst op een goede manier deze groep kunnen
blijven begeleiden in hun wekelijkse sporten bij
Olympia’18.

Joop Huijbers
(coördinator G-voetbal Olympia’18)
GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Een terugblik op seizoen 2019-2020

Een terugblik van een raar, onvoorspelbaar afgebroken seizoen 20192020 en de beslissingen die er werden genomen in het voetbal.
Door het corona-virus werd die voetbalcompetitie (voor Olympia 1 na
16 wedstrijden) stilgelegd. Zowel voor de verenigingen die streden om
de bovenste plaatsen, als de clubs die er slecht voor stonden in de onderste helft, was dit teleurstellend. Voor sommige van die laatste verenigingen kan het een opluchting en geluk zijn dat men niet voor
degradatie in aanmerking kwam. Een klasse lager spelen, omdat men
er slecht voorstond was voor hun niet ondenkbaar geweest. Maar voor
die verenigingen die voor de bovenste plaatsen gingen, (bijv.; een periodetitel, kampioenschap en eventuele promotie was het afbreken van
het seizoen heel zuur.
In de klasse (afdeling) van Olympia’18 ging het nog anders. Op 8 maart
2020 bij het afbreken van deze competitie stond Olympia 1 met 16 wedstrijden gespeeld met 33 punten totaal aan de leiding. Berghem Sport
had toen 31 punten uit 15 wedstrijden.
PS. Datzelfde Berghem Sport verloor in de eerste thuiswedstrijd met 51 van Olympia 1, maar dit terzijde, want we hadden nog maar 1x tegen
hun gespeeld. Dan lijkt het raar dat nummer 2 (Berghem Sport) in deze
klasse promoveert naar de 1ste klas. De cijfers achter de komma waren
voor Berghem Sport beter dan de meer punten hebbende Olympia ’18.
Kort gezegd, het aantal behaalde punten op dat moment gedeeld door
het aantal wedstrijden viel in tiende van cijfers in het voordeel van
Berghem Sport. Kunt u het nog volgen, want we hebben het hier over
voetballen.
Dan speelde bij Olympia 1 (weer achteraf en onbewust), nog een belangrijke beslissing een rol in het hier bovengenoemde. Dat was wedstrijd no: 14 in en tegen Emplinia 1. Door de slechte weersomstandigheden bleek de scheidsrechter de beslissing om deze wedstrijd te beginnen bij Olympia te hebben gelegd. Tijdens die wedstrijd gaf men binnen
de Olympia-gelederen aan te willen stoppen. Begrijpelijk gaf toen de
scheidsrechter daar geen gehoor meer aan. Die wedstrijd heeft (ook
weer achteraf) een belangrijke rol gehad, in aantal evenveel gespeelde
wedstrijden. Daarna wonnen we met 2-0 thuis van Venhorst 1 en was
de op 8 maart 2020 de ongelukkig verloren partij (met blessures van
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Olympia 1 seizoen 2019-2020

Olympia’18 selectie 2019-2020, (het afgebroken corona-virus seizoen)
Staande v.l.n.r: Geert Linders(verzorger), Wil Beijer(trainer), Levi Meulensteen, Mitch Verstraaten, Freek Kerkhoff, Jochem Zwaan, Douwe Zwaan, Ramon Bulkens, Tijmen Philips,
Ronnie v.d. Broek(ass.trainer) en Richard Coenen(leider). Zittend v.l.n.r; Jordi Toonen, Noud
Maassen, Bas Janssen, Frank Beljaards, Jasper Görts, Sam Luppes, Okki van Dalen, Bjenze
Graat en Timo Peters.
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belangrijke spelers in die wedstrijd) tegen Real Lunet 1 met 0-2, helemaal niet meer van belang geweest.
Zo zie je maar weer (weer achteraf), dat zo’n beslissing in deze klasse
van niet of wel spelen, bij het laatste (het wel spelen) van Olympia 1 op
16/2 tegen Emplinia voor gevolgen had. Berghem Sport had hierdoor
het geluk later aan haar zijde. (weer achteraf).
Overigens was ik persoonlijk er niet rouwig om, dat we niet zijn gepromoveerd. Vooral gezien de situatie op dat moment met het stoppen van
enkele dragende spelers.
Desondanks heeft Olympia 1 toch een uitstekende gedeelde 2019-2020
gespeeld. We begonnen met een 6-2 nederlaag bij SVSS 1 en stonden
meteen met beide benen op de grond. Daar opvolgend een 5-1 thuis
overwinning op de latere promovendus Berghem Sport. Toen tot wedstrijd no 13 volgde er 9 overwinningen en 3 gelijkspelen waarna de 2de
nederlaag (Emplinia uit 0-2) volgde. Vervolgens 2-0 overwinning tegen
Venhorst 1 en de 16de en laatste wedstrijd, een 0-2 nederlaag tegen
Real Lunet 1.
Zoals in het begin al werd gememoreerd, het seizoen 2019-2020 was er
een met beslissingen, die zowel binnen als buiten de lijnen van het veld
werden genomen.

door Nöl Philips

GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
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Met dank aan Douwe en Jochem
De ballenvangers van de vrijwilligers

Inmiddels is het duidelijk, dat de selectie van BSV Olympia’18 het zonder de gebroeders Zwaan moet doen in het nieuwe seizoen. De redactieleden van de Olympiaan wensen De Zwaantjes het allerbeste en bedanken hen voor hun inzet en
instelling. Ze waren een fantastisch voorbeeld en we hebben van hen genoten.
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De ballenvangers van de
vrijwilligers
Een groot aantal vrijwilligers, die anders ’s ochtends actief of passief aanwezig zijn hebben geholpen om het
vangnetwerk bij veld 5 voor de alom bekende bult op te zetten. Na enig haperen
lukte het hen en nu staat er een geweldig hekwerk, dat er voor moet zorgen,
dat er geen ballen richting hoofdveld
vliegen. Goed werk vrijwilligers! Ga zo
door!
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Ons Cluppie

Jan van Hout vroeg ons om een stukje te schrijven in de Olympiaan.
Wij zijn Paul, Letty, Michelle en Edwin Jansen. We zijn alle vier enorme
Ajax fans, voor Paul is het weekend slecht als Ajax verloren had. We hebben ook regelmatig wedstrijden van Ajax bezocht met als hoogtepunt , de
kampioenswedstrijd tegen FC
Twente
waar
Ajax de 3e ster
kreeg.
Paul en Letty
hebben zelf nooit
gevoetbald. Letty
was leidster bij
de meisjes en
daarna heeft ze
menig uurtje in
de kantine gestaan om iedereen te voorzien
van een hapje en
drankje.
Verder is ze regelmatig toeschouwer bij de wedstrijden
van Edwin en Michelle en
is ze trouwe supporter van
de oranje leeuwinnen. Ze
bezoekt dan de wedstrijden
met Michelle.
Paul heeft bij Olympia al
diverse functies bekleed. In
het begin was hij secretaris
bij
het
jeugdbestuur.
Daarna penningmeester en
nu verzorgt hij de administratie. Hij is wedstrijd31

coördinator geweest op de zaterdagen
en nu is hij dat op de zondag.
Het mooiste was wel het leider zijn bij
de diverse teams, dat kwam ook
omdat Edwin hierin speelde. Het viel
niet altijd mee om ouders te regelen
voor het rijden en het vlaggen.
Het laatste jaar dat ik leider was in
2018 bij de JO19-1, dat was een mooi
jaar. Het was een gezellig jaar met
Rik, Robin en het team. Ik wil ze nog
wel een keer uitdagen om samen met
Rik te beerpongen. Bij het teamuitje
versloegen Rik en ik ze allemaal terwijl ik nog nooit beerpongen had gedaan.
Michelle en Edwin hebben in de diverse elftallen gevoetbald. Na in de
mini’s en F’jes samen gevoetbald te
hebben ging Michelle naar de meisjes
toe en Edwin bleef bij de jongens.
Edwin werd kampioen bij de E2 maar Bas Faassen durfde pas vlak voor
tijd de schaal uit de auto te halen omdat de wedstrijd nog alle kanten kon
opgaan.
Hierna heeft Edwin alle jeugdteams doorlopen. Hij heeft bijna alle posities
in het veld gehad.
Hij is alleen nooit keeper geweest. Helaas wordt Edwin de laatste jaren
door blessures geplaagd. Hij heeft een hardnekkige liesblessure. Hopelijk
kan hij dit seizoen wel speelminuten maken. Wat voor Edwin ook belangrijk is, is de 3e helft. Na de wedstrijd even iets drinken in de kantine en
een broodje bami schijf.
Michelle vond het na een jaar wel genoeg als veldspeler en wilde keeper
worden. Dat bleef niet onopgemerkt. Trainer Wim Hendriks van de dames
vroeg haar om als 12 jarig-meisje te komen keepen bij dames 1. Niet iedereen binnen Olympia was hier blij mee. Haar keeperskwaliteiten bleven
32

niet onopgemerkt bij de KNVB en
ze heeft een aantal jaren mogen
trainen bij de meisjes onder 12,
13,14 en voorronde onder 15.
Hierna is ze niet meer door de selectie gekomen en kon ze zich volledig voor Olympia inzetten. Bij de
meisjes onder 19 is ze een keer
kampioen geworden. Op zaterdag
was ze ook regelmatig als scheidsrechter te zien en heeft ze samen
met Coen Verstraaten en Geert
van Oss de keeperstrainingen voor
de jeugd verzorgd.
Dit jaar heeft ze de overstap gemaakt om bij V.V, Gassel te gaan spelen, je moet die mening als ouder respecteren maar ben daar niet zo gelukkig mee. Ik had liever gezien dat ze
gewoon bij Olympia was gebleven.
Door de coronaperiode is het een rare tijd geworden voor de voetbalsport.
In Nederland zijn alle wedstrijden geschrapt terwijl er in het buitenland
gewoon gevoetbald is. Het is ook een rare gewaarwording om wedstrijden te zien zonder
publiek. Gelukkig mogen er nu wel toeschouwers toegelaten worden,dat is vast hopelijk
een begin.
Ik hoop weer snel een wedstrijd te mogen bezoeken in de Johan Cruijf arena. Zolang dat
niet kan gewoon gezellig de wedstrijden van
Olympia 1 bezoeken.
Wij hopen dat iedereen gezond blijft
Met vriendelijke groeten,
Paul, Letty, Michelle en Edwin Jansen
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Gastcolumn Olympiaan
Jan Peters
DROOM
Onverwacht ben ik uitgenodigd in de kantine van Olympia’18 voor een
éénmalige vergadering. Als oud-voetballer van Olympia ga ik door de grote
poort van het sportpark; iets wat ik in het verre verleden zo vaak en zoveel
gedaan heb. Was het niet voor de training of wedstrijd, dan was het wel
om als supporter aan de kant te staan bij de blauw-witten. Het betreft nu
– vakantietijd - een verlaten sportpark op zomaar een woensdagmorgen
ergens in augustus. Ik plaats mijn fiets tegen het hek en tuur over het
mooie groene hoofdveld. Een biljartlaken, waarbij je dromen mythische
vormen gaan aannemen. “Hierop wil ik nog weleens een balletje trappen,
een veld dat werkelijk iets te bieden heeft.” Adembenemend….zo strak!
Alsof duizend nagelschaartjes alle sprietjes een persoonlijke schoonheidsbehandeling hebben gegeven. Op deze mat kan gewoon iedereen een fatsoenlijke pass geven ! De bal toucheert dan zonder schade aan te brengen
dit hoogpolig tapijt. Een zacht briesje beweegt de takken van de lange bomenpracht en wat een rust komt er van het gekwetter van de plaatselijke
fauna tegenover den Bult.

Leunend tegen het hek droom ik terug in de tijd: voor het eerst bij de selectie en mijn eerste oefenwedstrijd speel ik op de “heilige grond”: het
hoofdveld. Wat een belevenis ! Mijn hart slaat meermaals over. Mat, de
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terreinknecht, heeft het “vrij” gegeven. In allerlei flitsen passeren willekeurig diverse personen uit die tijd mijn droomwereld: Henkie van Bakel,
een balletdanser op voetbalschoenen, die écht kon voetballen, overal, altijd, steeds weer; Pietje Gerrits, altijd een glimlach, onbuigzaam en berensterk, steeds weer; Willie Kersten, slecht gebit en steeds dezelfde
keepersshirt aan, zomer en winter, training en wedstrijd, altijd, steeds
weer; Gerrie Knuiman, de opkomende rechtsback, langs dat lijntje op en
neer, altijd, steeds weer; trainer Dumoulin, de succestrainer uit het verleden van Olympia, maar ik weet nog steeds niet waarom, ik herinner mij
zijn trainingen met alleen maar rondjes lopen zonder bal en dan partijspel,
altijd, steeds weer; trainer Faassen, geweldige oefenstof, sociaal sterk en
écht verstand van het spelletje, altijd, steeds weer; Bennie Peters, techniek om van te watertanden en gezegend met een fluwelen pass, jarenlang
en steeds weer; Peter Janssen, fijne teamgenoot, prima inzet, positief en
voor altijd ging zijn voetbalcarrière eraan na een vreselijke beenbreuk op
dit hoofdveld. Ik hoor het bot kraken, steeds weer en dan Hans Arts, met
zijn Nijmeegse accent een altijd scorende bijzondere spits, steeds weer.
Rein Ankersmit, een bevlogen keeper die heel graag wilde maar het echt
niet kon winnen van zijn collega’s in de goal: Sjaak van Unen, Ad van de
Boorn, maar hij ging door, altijd, ieder jaar weer.
Plotseling tikt Nöl Philips mij op de schouder en zegt: “De vergadering is
in de kantine hoor, ga je mee naar binnen ? “
Ik schrik wakker uit mijn droom en sta weer
in het jaar 2020 met beide benen op de grond.
In mijn laatste droommoment zie ik Nöl d’n
Philp, toen en nu……………..altijd, steeds
weer !

Jan Peters
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De dagelijkse vrijwilligers van Olympia
rond koffietijd

Door corona is het niet toegestaan om in de kantine te biljarten, maar
dat was voor Pierre en Jan geen belemmering om dit dan buiten op die
fantastische grasmat te doen. De grasmatten van alle velden op het
sportpark van BSV Olympia’18 liggen er als een biljartlaken bij, met
dank aan de vrijwilligers, die hier hun bijdrage aan hebben geleverd.

Het is duidelijk
dat er onderscheid wordt gemaakt in vrijwilligers en bestuursleden. De
twee bestuursleden zitten hoog en droog en kijken neer op het voetvolk. Hier is verder
commentaar overbodig.
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Olympia’s Alcatraz

De Sjefjes zitten voortaan achter de tralies. Het is geen strafcel, maar
het is hun privé plek, waar ze de overige ballen en hesjes bewaken. Ze
zijn dus eerder echte cipiers geworden en worden voor verdwaalde kogels (ballen) beschermd. Het is ter eigen bescherming van deze twee
ploeteraars.
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Olympianen ..... attentie!!

Op het buitendakterras van v.v. Olympia ‘18 geldt een volledig rookverbod.
Toch zijn er rokers (dus overtreders) die er met enige regelmaat lak aan
hebben, en hier blijven roken.
Op bijgaande foto’s, welke gemaakt zijn op het buitenterras, is te zien
dat mensen hun sigarettenpeuk hebben uitgedrukt tegen de muur van
de kantine.
Doordat asbakken verwijderd zijn worden de diverse peuken achteloos
over het terras gegooid.
Ongepast, goor en smerig vinden wij dit als
vrijwilligers.
Wij moeten maar zien hoe wij de teer en/of
nicotineresten van deze muur verwijderd
krijgen. Dit blijkt lastig te zijn.
Er zijn op sportpark Pelzer nog steeds enkele toegestane rookplekken.
Maak hier gebruik van svp,
Bij voorbaat dank
Vrijwilligersteam v.v. Olympia ‘18
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Champions-League Sponsors
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Namen en adressen
www.olympia18.nl
ALGEMEEN:
Tel.nrs:
Cor.adres:
E-mail:

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

ALGEMEEN BESTUUR:
Voorzitter:
Fons Görts, Boxmeer, voorzitter@olympia18.nl
Vice Voorzitter/Beleidszaken: Vacature
Secretaris:
Ingrid Logtens, 5830 AB Boxmeer, secretaris@olympia18.nl
Postbus 66
Penningmeester:
Luuk Vloet, Boxmeer, penningmeester@olympia18.nl
Facilitaire Zaken:
Toon Pelzer, Boxmeer, facilitair@olympia18.nl
Jeugdzaken:
Sander Tax, Boxmeer, jeugd@olympia18.nl
Technische zaken:
Arie Peters, Boxmeer, tc@olympia18.nl
PR/Sponsorzaken:
Wim Smits, Westerbeek, marketing@olympia18.nl

OUD PAPIER:

Robert Michiels en Fred Rip, 06-50642292

WEDSTRIJDSECRETARIS:
Senioren:
Jeugd:

Antoinet Beckers, wedstrijdsecretaris@olympia18.nl, 06-38982236
Mark Jansen, jeugdwedstrijdsecretaris@olympia18.nl, 06-20597556

JEUGDBESTUUR:
Voorzitter:
Sander Tax, Boxmeer, jeugd@olympia18.nl
(Wedstrijd)secretaris: Mark Jansen, Boxmeer, jeugdwedstrijdsecretaris@olympia18.nl

TRAINERS:
Hoofdtrainer sen.:
Trainer Olympia 2:
Trainer Vrouwen:
Trainer Ol- JO19-1:

Wil Beijer
Vincent van Sambeek
Wim Hendriks
Rik Geurts
Angerie Miggiels

CLUBHUIS:
COORDINATOR G-VOETBAL:

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

LEDENADM.:

Saskia van Straaten, Boxmeer, ledenadministratie@olympia18.nl

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

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