
OLYMPIA terug in de tijd 
 

      door Rinus Jeroense 
 

Dat was het thema van het eindejaarsspel op vrijdag 28 december 2018 op sportpark 
De Beek. Vanaf 15.30 uur waren de vrijwilligers in de weer met de opbouw van de 
parcoursen voor de spelletjes zak-, eier-,ski-,blik- en jerrycanlopen. 
Het parcours was 25 meter heen en terug en dat 7 minuten lang.  
De partytenten werden opgezet, voorzien van lichtjes en maakten samen met de 
muziek een sfeervol geheel. 
Onze kok, omgedoopt in Sergio Herman Piet, was eveneens gestart met zijn 
voorbereidingen voor de chocolademelk, glühwein en banketstaaf. 
 
6 teams van 3 personen waren op de spelletjesmiddag afgekomen. Na de indeling 
van de teams en het benoemen van een teamnaam gingen rond half vijf de spelletjes 
van start.  
Het nemen van de bocht bij het skilopen ging niet alle teams gemakkelijk af.  
Op de blikken bij het bliklopen blijven staan lukte ook niet alle deelnemers, hé Peter. 
Bij het eierlopen was er “commotie”. Een team werd “beticht van “vals spel”.  
Met de duim zou het ei – gekookt of niet! – vast gehouden zijn. Het jurylid was alles 
bepalend en had geen onregelmatigheden geconstateerd – omgekocht soms! 
Kangeroes zagen we bij het zaklopen met grote sprongen over het parcours 
springen. Zere bovenbenen vrouwen en mannen?  
De Farmers Walk, rennen over het parcours met 2 gevulde jerrycans, was een spel 
om de snelheid er flink in te houden.  
Een gezamenlijk spel besloot het geheel. Touwtrekken. Alle teams in toerbuurt tegen 
elkaar met een heuse finale tot gevolg. Dat er hier en daar “vals” werd gespeeld 
mocht de pret niet drukken, maar opgeven “nooit” hé Kees. 
 

Avondprogramma in De Schaft 
 
De avond ging, na opening door voorzitter Johan, van start met het 
stamppottenbuffet. Allemaal lekkere winterse lekkernijen die gretig aftrek vonden. 
 
Na het buffet stonden de prijsuitreikingen van het sport/spel gebeuren (zie uitslag 
onderaan), het OSP klassement 2018 (klik hier voor de uitslag) en de bekendmaking 
van de Olympiaan 2018 (zie verslag) op het programma. 
Daarna werden de aanwezigen getrakteerd op een optreden van de “Kroon Boys”, 
uhhhhhhhh sorry, the Blues Brothers moet ik zeggen natuurlijk. 
Hartstikke leuk dit muzikaal intermezzo en ze werden dan ook met een daverend 
applaus beloond. 
 
Daarna werden de vrijwilligers/trainers van de dinsdagavond in het zonnetje gezet en 
bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
 
Als laatste werden de sportieve verwachtingen voor 2018, gedaan tijdens de 
feestavond in 2017, onder de loep genomen.  
Niet alle verwachtingen waren uitgekomen. 
 
Een gezellig samenzijn besloot deze avond. 

http://www.olympia-halsteren.nl/EindklassementOSP2018.pdf
http://www.olympia-halsteren.nl/Olympiaan2018.pdf


 
UITSLAG “OLYMPIA GAAT TERUG IN DE TIJD” 
 

1 Teamnaam: K 3 punten  

Naam Anton, Perry, Ronald 28  

   

2 Teamnaam: VIPS  

Naam Lee, René, Robin 27 

   

3 Teamnaam: Vuurpijlen  

Naam Josée, Anton, Arné 26 

   

4 Teamnaam: Talenten  

Naam Mirjam, Marco, Herman 23 

   

5 Teamnaam: Zonnetjes  

Naam Jil, Ad, Harold 22 

   

6 Teamnaam: Outsiders  

Naam Bep, Peter, Kees 8 

 


