
Olympia – de Hollandiaan 5 - 2

Olympia heeft de competitie, zoals te verwachten viel, goed ingezet en bracht de Hollandiaan een  
gevoelige 5-2 nederlaag toe.

Olympia kan op een goede wedstrijd terugzien. Onder aanvoering van Krom viel de voorhoede  
verrassend aan, terwijl ook de half-linie goed werk deed.  Nadat de partijen beurtelings in den aanval 
zijn, opent Bik de score 1-0, terwijl Odijk even later voor een schot van Krom moet zwichten 2-0.
Odijk stompt een keurig schot van Horneman corner, waarna v.d. Hende de genomen corner omzet 
naar 3-0.
Met dezen voorsprong gaat de rust in.
Spoedig daarna passeert Krom met een onverwacht schot opnieuw den uitstekend werkenden Odijk 
4-0.
Hierna komen de gasten er beter in en heeft de verdediging van Olympia het druk de aanvallen af te 
slaan. Van Zutphen slaat nu de bal hands binnen de beruchte lijn en maakt Boekhuizen er gebruik van 
deze penalty onhoudbaar in te schieten 4-1.
Uit een strubbeling voor het Olympia-doel, lost v.d. Roest een hoog schot, hetwelk Henriquez te  
machtig blijkt te zijn. 4-2.
Even voor het einde weet W. Mallon tenslotte nogmaals het Vlaardingsche net te vinden 5-2.

Realisatie: C. Vermeulen   mei 2009
bron foto: streekarchief Midden-Holland

archief Olympia H. Krom
verslag wedstrijd: Goudsche Courant 1933 



Voetbalplaatjes sparen jaren dertig 

 

Ook In de jaren dertig werden ook voetbalplaatjes gespaard. 

In het persoonlijk archief van dhr. Krom van Olympia vonden we de volgende prachtige plaat 

van een wedstrijd van Olympia. 

 

Bij deze foto heeft de redactie het verslag gevonden van deze wedstrijd in de de Goudsche 

Courant 

 



Olympia - O.N.A. 2-3 october 1939 

Olympia en O.N.A. speelden october 1939 een echte stadsderby tijdens de 

noodcompetitie seizoen 1939-1940. 

 

Meerder enthousiasme 

Olympia telt verscheidene invallers, doch heeft de oud B.V.V. speler Penningen in de 

gelederen. Ook O.N.A. is niet geheel compleet, maar brengt toch een belangrijke sterkere 

ploeg in het veld dan de laatste weken het geval was. De gasten pakken direct enthousiast aan. 

Olympia daarentegen neemt het nogal kalm op. O.N.A. komt het meest in de aanval. Een hard 

schot van v. Willigen keert Dijkxhoorn ten koste van een corner. 

Bij een tegenaanval van Olympia wordt de bal te zacht op Wiltenburg teruggespeeld, zodat 

Hooimeyer er eerder bij is en de thuisclub de leiding kan geven ( 1-0 ). Olympia komt nog 

enige malen terug. Daarbij worden echter een tweetal opgelegde kansen gemist. Dan hervat 

O.N.A. haar offensief. Dijkxhoorn keert op sublieme wijze meerdere gevaarlijke schoten. Een 

hard diagonaal schot van v. Willigen blijkt evenwel onhoudbaar (1 - 1). 

Een goed opgezette tegenaanval van Olympia brengt het O.N.A. doel in ernstig gevaar, doch 

de kans blijft onbenut. Kort voor de rust krijgt v. Willigen, na een misverstand in de Olympia 

- verdediging, een gemakkelijke kans, waarvan hij gebruik maakt (1 - 2). 

 

Na de hervatting gaat Olympia tot het offensief over. Gravesteijn kogelt tegen de paal. Uit een 

afgemeten pass van Horneman schiet Duijs over. Geleidelijk vermindert het enthousiasme bij 

de gastheren, waardoor O.N.A. weer iets meer aan bod komt. Een fraaie kopbal van v.d. 

Speld, stopt Dijkxhoorn keurig. Als O.N.A. opnieuw aanvalt, trapt een der verdedigers bijna 

in eigen doel. De bal stuit tegen de lat, waarop de toelopende Sterk hard inschiet (1-3) . 

Olympia geeft zich nog niet gewonnen. Kort voor het einde, als uit een scherpe voorzet van 

Horneman tegen de lat is geschoten, waarna een doelworsteling ontstaat, treft Hooimeijer het 

net (2 - 3). 

 

Veldloop tijdens de rust 

Tijdens de rust werd er een provinciale veldloop gehouden over 2400 meter. 

 

Hieraan namen deel 7 militairen en 7 burgerathleten van vier verenigingen deel. 

 

zie verslag hiernaast 

 



bron: Goudse Courant Oktober 1939 

Tikwerk: Joke Loendersloot 

Kruse wint wedloop tijdens rust wedstrijd 

Olympia - O.N.A. 

 

Weinig deelnemers, weinig spanning. 

De Goudse Atletiek Commissie organiseerde gistermiddag, tijden de rust van de wedstrijd 

Olympia - O.N.A., een provinciale veldloop over 2400 meter. Hieraan namen deel 7 

militairen en 7 burgeratleten, van 4 verenigingen. De strijd, over het 800 meter lange 

parcours, bood weinig afwisseling. De bekende Schiedamse atleet P.Krüse nam direct de kop 

en toonde zich verreweg de sterkste. De fraaie rustige stijl van Krüse en de overtuigende 

wijze waarop hij won, had ieders belangstelling. 

 

De uitslag luidt: 

B -klasse: 1. P Krüse, S.V.V., 7 min. 14 sec. 2. J. de Jong, Achilles.7 min. 26.9 sec. 

 

C -klasse: 1. D. Heij, Achilles, 7 min. 30.2 sec; 2.J. Rietberg, Minerva, 7 min. 34.2 

Sec. 

 

Militairen: 1. Gerrits, 2. Kapteyn, beiden van de 7e depotcomp. Wielrijders. 

 



ZILVEREN OLYMPIA-BEKER 

Zondag 25 augustus 1940: 

B.M.T. wint definitief Olympia-beker   

 

Aardige en goede wedstrijden, waarin met enthousiasme gespeeld werd.   Het tournooi om 

den zilveren Olympia-beker, dat sedert 1918 ieder jaar, kort voor den aanvang der competitie, 

op het Olympiaterrein gehouden werd en in het Goudsche voetballeven tot iets traditioneels 

gegroeid was, is gisteren afgesloten. Immers de Haagsche tweede klasser B.M.T. heeft deze 

fraaie bokaal, die in de prijzenkasten van vele verenigingen heeft geprijkt, door voor de derde 

maal in successie te winnen, definitief in het bezit gekregen. Dit laatste tournooi is een van 

de best geslaagde geweest. De bezetting was vrij sterk, in alle vier ontmoetingen bleken de 

tegenstanders goed aan elkaar gewaagd, terwijl de ploegen kennelijk speelden met den vasten 

wil om te winnen. De spelers legden zoo’n enthousiasme aan den dag dat de ontmoetingen 

geenszins het cachet ,,seriewedstrijden” droegen, doch goed en pittig voetbal 

boden.  Uitslagen In de eerste ontmoeting, B.M.T. – Gouda 3-0, was het de 

productiviteit der voorhoede dien den doorslag gaf. In den tweeden wedstrijd dankte Neptunes 

haar 5-3 zege op Gouda aan beter voorhoedespel. Bovendien speelde de Goudse halflinie, die 

voor twee derde uit invallers bestond, erg zwak. De verliezersronde Olympia-Gouda bracht 

tot in de tweede helft een gelijke opgaanden strijd, daarna moest Olympia met 2-1 de 

meerderheid van haar hooger geklasseerde stadgenoote erkennen. In de finale won B.M.T. 

met 5-1 van Neptunes, ook weer als gevolg van doortastenden en productiever 

voorhoedespel. Een opmerkelijke gebeurtenis in dit tournooi was dat de B.M.T. 

rechtsbinnen J. v.d. Lem, in de beide wedstrijden, die zijn elftal speelde 

 



In een reactie op een verhaal van (Olympia) in dossier 
SPORTSTAD stuurde Johan van der Heide een elftal 

(kampioens)foto van het A elftal van Olympia seizoen 
1963-1964. 

 Ook de bijgevoegde Anecdote willen wij onze lezers niet 
onthouden. Johan stuurde dit bericht uit Harlingen, erg 
leuk dat ook hier het www.goudanet.nl bekeken wordt. 

Reacties en verhalen wij plaatsen ze graag.

Wellicht is aardig om te melden dat mijn kleinzoon Redmer van der 
Heide de watertoren in Bergambacht onmiddellijk herkende omdat 
hij daar zelf ook met de F-jes van Cabauw heeft gevoetbald.

Volkswagenbusje

Verder heb ik geen verhaal bij de foto of het moet zijn dat de rit naar 
Bergambacht die werd gemaakt in een Volkswagenbusje met  
zijdeuren, die naar buiten opengingen.

Hoe de route precies ging weet ik niet meer maar wel dat wij over 
het Bolwerk reden naar de Hoge Gouwe in de richting van de 
Westhaven.
Bij de bocht naar rechts naar de Hoge Gouwe zwaaiden de zijdeuren 
aan de linkerzijde van het busje open waardoor Jelle Muurling naar 
buiten viel. 

Toen Dick Brem de bus weer recht op de Hoge Gouwe had  
aangestuurd, klapten de deuren weer dicht, met als gevolg dat  
Dick in eerst instantie ons niet geloofde toen wij in koor riepen dat 
Jelle naar buiten was gevallen. 
Mede omdat de deuren als ware weer in het slot vielen toen het 
busje recht kwam.
Gelukkig was de valpartij zonder gevolgen. Broek stuk maar dat was 
het dan wel. Van de schrik mocht Jelle direct meespelen.  
Aanvankelijk was hij namelijk reserve.

Nog even over de namen
Aart de Graauw lees ik bij foto’s op Goudanet maar zover ik weet, 
was het De Gruijl. Alhoewel, terwijl ik het tik, twijfel al weer.
Verder meen ik te weten ik dat Aart zijn vader een café-biljart had 
op de hoek van Zeugenstraat/Veemarkt met de naam Rona.
Ik vergis mij overigens graag als een ander zeker weet dat het  
De Graauw moet zijn.
En dan John(de) Rui(j)ter. Op de reünie van Olympia d.d. 28 mei 2011 
ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan, heb ik John ontmoet en 
hem gevraagd of nu De Ru(j)ter was of 
Ru(j)ter. Dit omdat ik bij de namen van deelnemers aan de reünie de 
naam John Rui(j)ter las. Van John begrepen dat het zonder  
De is. Dus Ruiter of Ruijter, daar ben ik niet achtergekomen. 
Overigens hingen op de reünie prachtige foto’s uit vervlogen tijden 
die ik graag in mijn bezit zou krijgen.  

Staand v.l.n.r.: Dick Brem, Aart de Graauw, Jelle Muurling, 
Wim van de Graaff, Arnold de Jong, John Ruiter, Teunis Boere. 
Gebukt: Hans Jue. Geknield/zittend v.l.n.r.:  
Wim Kwinkelenberg, Wim Sanders, Frans Noordermeer,  
Frans Steur, Johan van der Heide.

bron: Johannes van der Heide 
realisatie: C. Vermeulen 
juni 2011 
dossier SPORTSTAD
www.goudanet.nl



Olympia - Alphen een legendarische wedstrijd 

Olympia - Alphen, gespeeld op maandag 30 mei 1966 (2e Pinksterdag), is een 

legendarische wedstrijd geworden. De Goudse koploper verloor op de slotdag thuis voor 3000 

toeschouwers, na een 2-0 voorsprong bij de rust, met 4-3 van de nummer twee; Alphen. De 

Goudse bestuursleden sloten de kantine in de rust om voorbereidingen te treffen voor het 

kampioensfeest wat men dacht te gaan vieren. In de kleedkamer van Alphen was het stil, 

concentratie, drie treffers waarom niet? Nog 45 minuten Olympia is niet sterker, maar Alphen 

moet winnen. 

 

De aftrap.... Wim van Kampen verovert de bal en speelt op Henk Hagen die zich door de 

verdediging heen werkt en de 2-1 binnen schiet. Ontlading..... nog twee treffers. Na een 

kwartier haalt Jan Zaad hard uit, Vreeswijk red met moeite. Drie minuten later is hij echter 

kansloos bij een schot van de 19-jarige Klaas de Bruin; 2-2. Nog één doelpunt. In de 70-ste 

minuut gebeurt het, Vreeswijk tast mis en Henk Hagen is er als de kippen bij om de bal de 

touwen in te schieten, 3-2 voorsprong. Nog 20 minuten.... Alphen dacht dat het niet meer 

kapot kon, maar een kwartier voor tijd maakte Olympia via Jan van Os gelijk en de kansen 

keren. De tijd is in het voordeel van Olympia, maar Alphen gaat door. Jan van Soest stuit op 

keeper Vreeswijk, maar bij een schot van Jan Ederveen werkt hij de bal onvoldoende weg en 

komt voor de voeten van Henk Hagen. Die bedenkt zich niet en schiet snoeihard de 4-3 

binnen. Na het laatste fluitsignaal bestormde het meegekomen publiek het veld en pakt 

Alphen de titel en promoveert naar de tweede klasse, destijds het op een na hoogste 

amateurniveau. 

 

 

 

Alphen spelers en supporters vieren  

de promotie naar de tweede klasse. 

 



ADS - OLYMPIA 1 - 1
Zondag 9 april 1967

Na de spanning brak de feestvreugde los:

Olympia was kampioen
Olympia heeft het hem toch gelapt! En al hebben de knieën van de honderden 
supporters, met vijf bussen en vele auto’s naar Loosduinen getrokken, daar bij 
ADS (alles door samenspel) heel veel gebeefd, eer het kampioenschap een feit 
was, de constante vorm, waarin de Gouwenaars dit seizoen speelden, hebben het 
kampioenschap en de promotie naar de tweede klas overduidelijk verdiend 
gemaakt.
En wie terugdenkt aan de wedstrijd tegen Alphen vorig jaar, waarbij de  
Gouwenaars promotie op het allerlaatste moment ontging, zal bewondering 
hebben voor de wijze, waarop na deze tegenslag Gouda’s oudste voetbalvereniging 
terug is gekomen.

Topscorer Steur zorgde voor dat ene puntje
Ach, zeg er eens wat van. Het was geen beste wedstrijd bij ADS en dat ene puntje 
heeft lang aan een zijden draadje gehangen. De hele week hebben de spelers niets 
anders dan over het kampioenschap horen praten. De zenuwen waren in flinke 
hoeveelheden aanwezig en dat was aan enige spelers goed te merken. Er werd op 
het kleine veld in Loosduinen door de Gouwenaars gehaast en slordig gespeeld. 
Bovendien waren de ADS-ers niet voornemens om het cadeau te geven.

Dit is het moment, waarop Olympia zich kampioen en tweede klasser kon noemen. Frans Steur heeft zo juist de gelijkmaker 
gescoord. Een back van ADS trapt de bal nijdig uit het doel. Goudse feestvreugde golft over en rondom het veld.

Wim Kwinkelenberg, 
Jan van Os, Jan Baayman, 
Cas Reebeen, John Ruiter, 
Martin de Jager, 
Ted Langerak,  
Frans Steur, Jan Oudijk, 
Ton van Barneveld, 
Jan-Karel Binnendijk  
en trainer  
Wim van der Gijp  
kampioen derde klas 1967.

1886



Integendeel, ze veroverden door toedoen van uitblinker Breitner snel het  
middenveld en zetten het Goudse doel herhaaldelijk onder zware druk. Vele 
aanvallen werden geleid via de handige linksbuiten De Korte. Na een kwartier had 
Binnendijk zijn spelletje aardig door, waarna hij een van de beste Goudse  
verdedigers werd. Ook Van Barneveld en Reebeen hielden hun hoofd in het 
cordon rond Ruiter koel, zodat er weinig doelrijpe kansen ontstonden.

Kansen kwamen er aan de andere zijde ook niet veel. Topscorer Steur werd door 
de boomlange ADS-stopper goed bewaakt, waardoor veel aan aanvalsdrift werd 
ingeboet. Het gevaarlijkste schot kwam van de schoen van Oudijk, dat door de 
Haagse doelman met de voet werd gekeerd.

Inswinger
Donkere wolken kwamen, toen in de tiende minuut van de tweede helft een 
corner van De Korte via schouders en knieën achter Ruiter belandde 1-0.  
Dit doelpunt was het sein voor het Goudse legioen. Meegebrachte toeters en 
bellen veroorzaakten ’n oorverdovend lawaai. Vooral in de twintigste minuut toen 
Oudijk op links een corner nam. De inswinger kwam bij de eerste paal, waar 
Steur gereed stond om de bal in te koppen 1-1. 
Het legioen bezette daarna het veld. De uitstekende scheidsrechter Aandewiel 
had de grootste moeite het terrein te ontruimen.
Steur miste daarna nog de kans van de dag, toen Oudijk tegen de paal schoot en 
hij overkopte. Maar och, wie nam het hem kwalijk. De minuten verstreken en 
toen eindelijk het verlossende eindsignaal klonk, stroomden honderden  
Olympianen (aangevoerd door vijf bussen en honderden auto’s) het veld op om de 
kampioenen op de schouders te nemen.

Olympia tweede klas

Laten wij zingen met juichende keel
Het lied van ons oude Olympia

Schaart u om ‘t vaandel
Ontbloot uwe hoofden

Klinke een luid hiep-hiep-hoera!  

Haar zullen wij steeds blijven schragen
Haar danken wij veel blijde dagen

Zij zal haar zonen geven
Kracht tot een beter leven

En ook veel vreugde aan ons allen 

Laten wij zingen met juichende keel
Het lied van ons oude Olympia

Schaart u om ‘t vaandel
Ontbloot uwe hoofden

Klinke een luid hiep-hiep-hoera! 

1896     M.J. van Uven



Kampioen Olympia heeft gisteren feest gevierd. De uitgelaten spelers zagen om 8 uur bij garage Hulleman en  
café-restaurant ter Gouw de clubvlag wapperen. De autobussen maakten een extra rit door de stad en vele  
wandelaars bleven even staan om de luid zingende spelers te groeten.
Op de Bodegraafsestraatweg was het verkeer bijna ontwricht door tientallen zingende junioren. Gedanst werd er in 
de bar, Olympia’s clubgebouw en wel zodanig, dat het bouwwerk op zijn grondvesten dreunde. Men was zelfs even 
bang, dat het dak omlaag zou komen.
In Ter Gouw werd gedineerd. Trainer, spelers, bestuur en elftalcommissies zorgden met hun dames voor een 
bijzonder feestelijk diner.

Innerlijke kracht
Voorzitter Karelse getuigde er van zijn bijzondere trots op de spelers, die na de slag van vorig jaar geen wedstrijd 
meer verloren en van een grote innerlijke kracht getuigden.
Grote hulde bracht hij ook aan trainer Wim van der Gijp, die het team met zijn grote technische en menselijke gaven 
tot dit succes heeft geleid.

De heer Karelse betrok ook zijn medebestuursleden, elftalcommissies, supportersvereniging,  grensrechter en vaste 
reserves in de vreugde.
Vice-voorzitter F. Baayman belichtte het aandeel van voorzitter Karelse in voorbereiding en begeleiding,  
ere-voorzitter A. Piersma haalde oude herinneringen op en ook aanvoerder Jan Oudijk dankte bestuur en trainer. 
Staande werd het clublied gezongen.

Gelukwensen
Kunstmin (aan de Boelekade) was ’s avonds te klein om alle belangstellenden een plaatsje te bieden. Velen moesten 
genoegen nemen met een staanplaats. 
Voorzitter Karelse herinnerde – na een stormachtige intocht van de spelers – in zijn openingstoespraak aan de 
teleurstelling van vorig jaar, toen Alphen op de valreep het kampioenschap voor de neus van Olympia wegkaapte.
Dat het elftal zo sterk terugkwam, getuigt echter van kracht Wethouder H. Luidens bracht in aanwezigheid van zijn 
collega mr. J.W. Blankert de gelukwensen van het gemeentebestuur over met de aanbieding van een bloemstuk. 
Gelukwensen werden tevens uitgesproken door de heer M. Slingerland namens de afdeling Gouda van de KNVB, 
door de heer K. Schoolmeester namens de andere Goudse voetbalverenigingen, door de heer Joh. Muurling namens 
de scheidsrechtercommissie, door de voorzitter van ADS (met bestuur en spelers op de receptie aanwezig) de heer 
Wijnandsen, door de voorzitter van Oudewater de heer Dijns. De heer S. Donk stelde de spelers namens de 
supportersvereniging een aandenken in het vooruitzicht.
En daarna was het feest. Bij muziek van Jan van der Zaan’s band en de band van de Al Capones werd tot diep in de 
nacht gefeest en gedanst.

         
 De Olympia vlag is uit
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Realisatie: C. Vermeulen / Mei 2008 / Bron: Goudse Courant


