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123 jaar  Olympia  in vogelvlucht

Olympia is één van de oudste voetbalverenigingen van Nederland. De club is opge-
richt in 1886 en zal dan ook in 2011 haar 125e verjaardag vieren. In de 123 jaar die 
achter ons liggen hee�  er heel wat plaatsgevonden bij de club. Onderstaand een 
terugblik op de gebeurtenissen die Olympia hebben gevormd tot de vereniging die zij 
nu is.

‘Olympia schrij�  geschiedenis met de eerste, door leden geschreven en uitgevoerde, revue ‘Hup Olympia’

Op het schie� errein aan de Schielandse 
Hoge Zeedijk is het allemaal begonnen. De 
cricketers en de voetballers ruiken daar 
rond 1900 aan de eerste successen. Het 
ledental van de blauw-wi� e (?) vereniging 
schommelt in die � jd rond de 55 man. In 
1911 verhuist Olympia naar de Graaf Flo-
risweg. Met maar liefst 4 el� allen neemt 
de club deel aan de compe� � e en krijgt 
naast cricket en voetbal een heuse atle� ek 
tak. Gedurende WO I (1914-1918) gaan 
vele leden onder de wapenen, maar na de 
oorlog groeit Olympia naar 120 leden. Dit 
hee�  mede te maken met verandering van 
de arbeidswet, waardoor mensen meer 
vrije� jd krijgen. In 1921 fuseert Olympia 
met T.O.P., afgesproken wordt dat de 
naam Olympia gehandhaafd blij� , maar 
de tenue kleuren van T.O.P. zullen voort-
aan worden gedragen, rood-zwart. De 
vereniging speelt in die jaren afwisselend 
in de 2e en 3e klasse en het jeugdvoetbal 
krijgt gestalte. In 1931 verhuist Olympia 
opnieuw, dit maal naar de huidige loca� e 
aan de Bodegraafsestraatweg. Olympia 
schrij�  geschiedenis met de eerste, door 
leden geschreven en uitgevoerde, revue 
‘Hup Olympia’, karakteris� ek voor de club, 
zo bleek later.
Alle Olympianen overleven WO II echter 
het complex is volledig kaal a.g.v. de vrese-
lijke hongerwinter. Men hee�  alles van 
hout, m.u.v. de tribune, gebruikt � jdens 
deze winter. 1945 is ook het jaar dat ons 
cluborgaan De Olympiaan het levenslicht 
ziet. Spor� ef gezien gaat het daarna wat 
minder met de club, we degraderen zelfs 
naar de 4e klasse. Maar ach, in 1955 ont-
staat weer een tradi� e, die van de Nieuw-
jaarsrecep� e op 1 januari, bovendien krij-
gen we in die � jd het mooiste tenue waar 
we ooit in hebben gespeeld t.w. een wit 
shirt met schi� erend Olympia embleem, 
zwarte broek en rode kousen. Waarschijn-
lijk is dit de reden dat het spor� ef weer 
wat beter gaat en dat we groeien naar 
meer dan 1000 leden, of is dat te danken 
aan de toegevoegde volleybal tak? Drie 
Kermesse Olympique, familiedagen, pupil-
lenkampen, interna� onale toernooien 

zijn typische zaken uit de 60, 70 en 
80’er jaren. Geweldige happeningen 
die ook zo tekenend zijn en waren 
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voor Olympia. En wat te denken van de 
huidige kan� ne? Dit gebouw wordt in 
1970 na zelfwerkzaamheid voor het eerst 
in gebruik genomen. De lich� nstalla� e op 
ons hoofdveld staat er sinds 1976, het jaar 
dat Olympia 90 wordt, een spor� ef zeer 
succesvol jaar (naar de eerste klasse en re-
gionale jeugd). In de jaren 80 gaan zowel 
de cricketers als de volleyballers overigens 
zelfstandig verder. 1986 is een jaar om 
nooit te vergeten! 100 jaar Olympia wordt 
namelijk groots gevierd met wederom een 
heuse revue, 24 uur voetbal, een eigen 
jazz fes� val en een ontbijtshow, wat een 
geweldig weekend!
De laatste twee decennia worden geken-
merkt door op en neer gaande spor� eve 
presta� es van vooral ons eerste el� al. 
Afwisselend wordt er gespeeld in de 3e 
en 2e klasse met een uitschieter van één 
seizoen 1e klasse. Het ledental schom-
melt rond de 750 leden, waarbij vooral 
opvalt dat veel jeugdleden niet de over-
stap maken naar het seniorenvoetbal en 
dat ook Olympia te maken hee�  met te 
weinig kader voor het aantal (jeugd)leden. 
Dat is de reden dat de vereniging onlangs 
hee�  besloten het over een andere boeg 
te gaan gooien en dus sinds 2007 het roer 
hee�  omgegooid. De Nieuwe Koers bij 
Olympia betekent dat het besef er moet 
zijn bij een ieder dat de vereniging de 
verantwoordelijkheid is van ons allen en 
dat ieder lid daar dus zijn of haar steentje 
aan dient bij te dragen. Het runnen van 
een vereniging als de onze is anders een 
onbegonnen zaak. En we willen toch echt 
nog graag enkele eeuwen historie opbou-
wen.



Olympia 2011 125 jaar 

1 juni 1886 

In de tachtiger jaren van de negentiende eeuw valt in Gouda een groeiende animo voor 

sportbeoefening te bespeuren. In 1880 werd de gymnastiekvereniging ,,Excelsior" opgericht, 

kort daarna de Goudse Zwemclub en in 1888 de wielrijdersclub ,,De Antiloop". 

De Goudse cricketclub ,,Olympia" werd op 1 juni 1886 geboren.De leden kwamen uit de 

gegoede middenstand: een zoon van de directeur van de Kaarsenfabriek was voorzitter. 

De redacteur van de Goudsche Courant juichte de oprichting toe. De zaak verdient algemene 

ondersteuning - schreef hij - en daar de club niet allen werkende leden aanneemt, maar ook 

donateurs, zo is ieder die wil in de gelegenheid te tonen, dat hij het op prijs stelt, dat ook de 

Goudse jongelui bij al de geestesinspanning, die tegenwoordig van hen gevorderd wordt, zich 

toeleggen op de beoefening van een spel, dat zoveel bijbrengt om het lichaam vlug en lening 

te houden. 

Wij wensen de club daarom van harte een landurig, boeiend bestaan toe! 

Die wens is geheel in vervulling gegaan. Het gedenkboek, dat in 1906 ondanks de ongunst der 

tijden het licht zag, getuigt daarvan. Aan dit gedenkboek ontleen ik een en ander. 

Het terrein van actie werd al spoedig verlegd naar het exercitieterrein van het garnizoen van 

Gouda aan de Rotterdamsedijk. Het was drassig, omspoeld door militaire oefeningen en de 

accommodatie voor het verkleden en verfrissen was pover. Toch en misschien juist daardoor, 

was men aan het terrein gehecht en niet zonder weemoed verhuisde Olympia in 1911 naar een 

echt sportveld aan de Graaf Florisweg. 

De kwaliteit van het veld was natuurlijk niet zonder invloed op de prestaties. Die waren in het 

begin niet groot, al droeg de vereniging een uitdagende naam. Met cricket bereikte zij de 

grootste successen tijdens het seizoen 1901-1902, Olympia werd toen kampioen van de 

Rotterdamsche Cricketbond. 

Na enige jaren ging de club tevens voetballen. De animo hiervoor was aanvankelijk niet 

groot,'s zomers werd bij voorkeur gecricket, winters werd gevoetbald. 

Door de wedstrijden kwam het voetballen geleidelijk op hoger peil en daardoor ook de 

belangstelling ervoor. Die competities waren nadelig voor de kas, doch de penningmeester 

overwoog: 

Nooit nog kreeg ons voetbalspel 

Zo'n fikse trap in't achterstel. 

Zo won het voetballen het geleidelijk van het cricketten. Dit laatste spel werd na de 

verhuizing in 1911 niet meer beoefend. Tot de heroprichting van de cricketafdeling. 

Even belangrijk als de sport was gezelligheid. De ledenvergaderingen in'Het Schaakbord' op 

de Kleiweg werden druk gezocht. 



Hoogtepunten waren de jubilea. Dan werden revues opgevoerd voor de leden en donateurs 

met natuurlijk ,,bal na". Menige verbintenis voor het leven heeft hier haar oorsprong 

gevonden. 

 

Tekst: Cees Vermeulen 

 

Olympia en T.O.P. fuseerde, oud T.O.P.-leden kwamen bij elkaar in Het Schaakbord. 

 

gcfc Olympia 

Opgericht 1 juni 1886 

www.gcfc-olympia.nl 

 Reactie 15-08-10 | edo neefjes 

Dag Cees, 

 

Als huidige voorzitter van Olympia vind ik het leuk op internet informatie over de 

club terug te vinden. We zijn momenteel bezig met het 125 jarig jubileum en maken 

van een boekje hierover. Ik ben benieuwd naar jouw bronnen van informatie en zou je 

wellicht wat materiaal beschikbaar hebben voor ons?  

http://www.gcfc-olympia.nl/



