
Olympiaan Carel Harmsen:
 

Het fijnste vond ik altijd de nieuwe bal  
in het 1ste . . .   

Wat was je mooiste wedstrijd (dus waar heb 
je de mooiste herinneringen aan)?

Mijn eerste wedstrijd in het eerste van Olympia,  
met Tedje Langerak, Wim van Os, Martin de Jager,  
Henk Vos, Cas Reebeen. Zie foto 1971.

Ik moest wel van “Het Bestuur” naar Verzijl Sport om een 
keepers outfit te gaan kopen, want ik moest er goed  
uitzien. Het fijnste vond ik de altijd nieuwe bal in het eerste. 
Ik kon er niet genoeg aan ruiken, dat heerlijke nieuwe leer. 

Tedje Langerak was een heerlijke speler op het middenveld 
om direct de bal naar toe uit te gooien.  
Martin de Jager mocht voor mij uitschieten want daar was 
ik niet goed in. 

Staande v.l.n.r.: Jan van Os, Arnold de Jong, Hans van Dijk, Martin de Jager, Jan Oudijk, Cas Reebeen, Carel Harmsen,  
Han de Jager, Gerard Kramp
Zittend v.l.n.r.: Dick van der Net, John de Ruiter, Wim Botterop, Cees Anker, Henk Vos.



Had je voor de wedstrijd een ritueel?

Ik wilde altijd spelen in de truien die mijn moeder, 
Dien, had gebreid. 
 
Ook gebruikte ik de door haar gebreidde handschoenen 
voor nat weer en dat hadden we erg vaak.
  
Niet lekker zo’n natte “paling bal”. Ben jalours op de  
handschoenen die de keepers nu gebruiken. 
 
Het was altijd een feest als de twaalf jarige Reneetje van der 
Gijp de laatste ballen op me afvuurde, vlak voor het begin 
signal.  
Wat kon die schieten!

Welke sport beoefen je nu en volg je het voetballen nog?

De enige “sport” die ik nu nog doe is golf, ben daar bezeten van. Hier in Pennsylvania, USA, waar ik nu zo’n  
23 jaar woon, vlak bij Philadelphia, kan ik slechts zo’n 9 maanden spelen, omdat het een beetje moeilijk gaat in 
de sneeuw.  

Ben met die “sport” dus veel te laat begonnen dus blijft het een “struggle” om te scoren onder de 90, met eerlijk 
tellen, dus niet net als Clinton. 

Voetballen stelt hier in de USA dus niets voor. Te veel “competition” van Baseball en American Footbal.  
Natuurlijk kijken we naar alle wedstrijden van het Nederlands Elftal, tijdens de Europese en  
Wereldkampioenschappen en zitten dan met vele oranje Nederlanders bij elkaar.  

“Hup Holland Hup” wordt er dan gezongen.
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Olympiaan Carel Harmsen (2):
 

Straatvoetbal op de KW-weg
in de Korte Akkeren

Met wie voetbalde je op straat en waar

Het meeste in de Korte Akkeren, met Dick van Dijk en 
Harry Roodbol, die me het keepen leerde op straat toen 
er nog geen auto’s reden op de “KW” weg. We gingen 
ook “metsen”, wist niet wat dat betekende, waarschijnlijk 
bedoelden we “matchen”, straat tegen straat, op het land 
waar nu het Industrie terrein is. Mijn “goal” was niet erg 
duidelijk: twee opgestapelde bergjes met jassen vormden de 
doelpalen. De lat was er niet, dus iedere te hoge bal keurde 
ik af. Ja, ik was niet zo lang als Van der Sar.

Wie was je eerste jeugdtrainer, welke 
trainer is je het meeste bijgebleven. 

Eertse jeugdrainer, die ik me goed herinner was de heer  
Dick Brem met Olympia B1, in dit team speelden o.a.  
Frans Steur, Wim Kwinkelenberg, Hans Jue,  
Arnold de Jong.

Natuurlijk is Wim van der Gijp de trainer die het meeste 
indruk op mij maakte. We mochten niet terug uitgooien, dus 
altijd naar voren en de backs moesten ingooien. 

Maar ik moet Wim Mallon niet vergeten, die ons lekker liet 
voetballen, zonder te veel taktische ellende erom heen. 

Dat was in het tweede van Olympia, met o.a. Henk Vos, 
Peter Schenk, Gerard Kramp. Hegemans had ik in 1970 in 
het Eerste van Olympia, voordat ik Gouda verruilde voor 
Ivoorkust, waar ik voor de Stichting Nederlandse  
Vrijwilligers ging werken, na mijn HTS afgemaakt te  
hebben. 
Het zou een mooie wedstrijd zijn op de World Cup:  
Nederland-Ivoorkust. Heb daar natuurlijk ook gevoetbald en 
“gecoached”. Ook dient Ton Thie vermeld te worden, die mij 
vaak trainde en motiveerde.

Olympia B1 1962

Staande: Trainer en Coach Dick Brem, Frans Steur, Joop de Jong, Piet Verbiest,  
Wim Kwinkelenberg, Wim van der Graaf, Johan van der Heyden.  

Zittend: Wim Sanders, Hans Lammers, Carel Harmsen, Jan de Hond,  
Wim Boegheim en  Hans Jue.



Bij welke vereniging(en) heb je gevoetbald 
(jeugd/senioren) en in welke team’s?

Olympia
Olympia, vanaf de pupillen, in de Eerste Goudse pupillen 
competitie! We werden kampioen van Gouda in 1958!
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Pupillenelftal Olympia 1958

Het kranige pupillen elftal dat kampioen werd in de 
eerste Goudse pupillen competitie.

v.l.n.r.: staand: Hubert Voskuyl, Jelle Muurling,  
Remco Remmers, Teun Boere, Marcel de Pauw  
knielend: Bas Duys, Henny van Leeuwen, Klaas de Wit, 
zittend, Wim van der Graaff, Carel Harmsen, 
Aart de Graauw. 

Bovendien hebben Maarten van Tienhoven en  
Wim Kwinkelenberg ook vele wedstrijden meegespeeld. 

PIETPILLEN

Pupillen: mijn moeder wist niet wat dat waren, zeker 
niet omdat ik het uitsprak als “pietpillen”, wist ik veel 
op 11 jarige leeftijd (zie foto). Daarna tijdelijk bij de 
Alkmaarse Boys. Mijn vader dacht daar een betere baan 
te krijgen, ook bij de “gasfabriek”. 
 
Na anderhalf jaar terug naar Olympia, meestal in het 
tweede, iedere Zondag op de bank bij het fameuse  
eerste, laatste jaar (1970) in het eerste. 



Olympiaan Carel Harmsen:
 IN BEELD 

Abe Lenstra bij de sportzaak van Joh Muurling
Carel krijgt van Abe een prachtige  

handtekening, vader Harmsen geniet volop 
van dit prachtige moment. 

1958
Het kranige pupillen elftal dat kampioen werd in de eerste 

Goudse pupillen competitie.
v.l.n.r. staand: Hubert Voskuyl, Jelle Muurling,  
Remco Remmers, Teun Boere, Marcel de Pauw 

v.l.n.r. knielend: Bas Duys, Henny van Leeuwen,  
Klaas de Wit, 

v.l.n.r. zittend: Wim van der Graaff, Carel Harmsen,
 Aart de Graauw. 

Bovendien hebben Maarten van Tienhoven en  
Wim Kwinkelenberg ook vele wedstrijden meegespeeld. 

1958
Gouda Tournooi: “Kop of Munt” 1958
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Olympiaan Carel Harmsen:
 IN BEELD 

Kampioen van Gouda Schoolvoetbal 1962
Staande v.l.n.r.: Hans Romein, Wim van der Graaf,  

Peter Murphy, Rienk van Tok, Arie Schuurman,  
Carel Harmsen.  

Zittend v.l.n.r.: Siem Bruiniks, Hans Jue, Rob van Delft,  
Jan van Veenendaal, Bruin en Arie.  

Schoolvoetbal 
Emmaschool kampioen van Gouda 1959 

het kampioenschap werd een feit door de overwinning 
 op de Burgvlietschool 

staand v.l.n.r.: Bas Duis, Piet van Vliet, Cees Vermeulen,  
Arnold Bouter, Hans Brouwer, Jan van Veenendaal,  

Ton van Drunen, Dirk Prins
zittend v.l.n.r.: Joop de Bruin, Wim van den IJssel,  

Frans Hulst, Carel Harmsen, Bert den Haag en Hans Jue.

staand v.l.n.r.: Frans Hulst, Wim van den IJssel,  
meester Montagne, Cees Vermeulen, Hans Brouwer,  

meester Visser, Jan van Veenendaal, Ton van Drunen. 
v.l.n.r. gehurkt: Dirk Prins, Piet van Vliet, Arnold Bouter, 

Hans Jue, 
voorste rij v.l.n.r.: Joop de Bruin, Carel Harmsen en  

Bert den Haag.



 Reactie 14-07-10 | piet verbiest 

Geweldig om dit weer eens terug te zien ! Ik heb de foto's namelijk niet. 

1 kanttekeningetje : mijn achternaam is Verbiest i.p.v. van Vliet. 

Niet belangrijk natuurlijk maar ik dacht het voor de volledigheid toch maar even te 

melden. 

 

Groeten, 

 

Piet.  

 


