
Historie
De jubileumjaren van de vereniging zijn
pas gaan tellen vanaf de datum dat AC
Olympia is aangesloten bij de
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie.
Olympia kan bogen op een roemrijke
historie die vooral bepaald werd door
de coryfeeën Janus van der Zande, Kees
de Koning en Leo Besters. Op 23 okto-
ber 1947 werd in hotel-café-restaurant
‘De Koperen Doos’, gevestigd aan de
Halsterseweg, Olympia’47 opgericht.
Aanvankelijk ging het om een zogehe-
ten omni-vereniging voor atletiek en
korfbal, gericht op Halsteren en Bergen
op Zoom. Tot voorzitter werd de heer
Van Dort gekozen en in het bestuur
zaten Frits de Leeuw (erelid), Martin de
Boeck en Rinus van den Boom. 
De Olympische Spelen van Londen in
1948 veroorzaakten een ware doorbraak
in het ledental. De vier gouden medail-
les van Fanny Blankers Koen waren hier
debet aan. Veel jeugd werd lid van
Olympia en de vereniging groeide naar
150 sporters. 

Internationaal
In de jaren 1951, ’52, ’53 en ’54 werd
Olympia crosskampioen van Nederland
van de verenigingen. De vaandeldragers
van het destijds zo succesvolle team
waren Janus van der Zande, Kees de
Koning en Leo Besters. Zonder de ande-
re twee atleten tekort te doen is Van
der Zande toch wel de beroemdste.
Individueel veroverde de Halsterse bak-
ker minstens acht maal nationaal goud.
Hij zegevierde zowel op de 10 km, de
25 km als op de marathon. Maar ook
internationaal en op de Olympische
Spelen boekte Janus van der Zande als
langeafstandloper fantastische resulta-
ten. In een speciaal bij gelegenheid
van het eeuwfeest van de KNAU uitge-
geven boek over 130 jaar atletiek in
Nederland  is de ‘beroemdste
Olympiaan’ verschillende malen ver-
meld. Janus van der Zande wordt hier
afgeschilderd als ‘de eerste Nederlandse
marathonloper van internationale bete-
kenis’.’ Tot op de dag van vandaag staat
het clubrecord van de marathon sinds
1954 met een tijd van 2.29.19 bij het
EK in Bern nog steeds op naam van
Janus van der Zande. 

Keuring
Niet alleen de hardlopers van Olympia
waren destijds bekend, ook andere atle-
ten scoorden verdienstelijk. Zo behoor-
de Anne de Jong tot de nationale top
op de hinkstapsprong en behaalde zelfs
het Nederlands kampioenschap. Louis
Vlamings sleepte de titel in de wacht
op de onderdelen hoogspringen en hor-
denloop bij het Zuid-Nederlands kam-
pioenschap.
Aan de bloeiende periode bij de vereni-
ging kwam een einde toen tijdens een
keuring voor de Olympische Spelen in
Melbourne bleek dat de gezondheids-
toestand van Janus van der Zande te
wensen over liet. Dit had zelfs opname
in een sanatorium tot gevolg. Op de
trainingsmaten van Janus maakte dit
zo’n indruk dat de sportactiviteiten op
een laag pitje kwamen te staan. De ver-
eniging bloedde dood en in 1962 werd
nog vergeefs geprobeerd samen te gaan
met de voetbalvereniging Halsteren.
Een jaar lang was er geen atletiekver-
eniging in de gemeente Halsteren. 
Tot ruim 40 jaar geleden,  om precies te
zijn op 1 maart 1964, wederom een
oprichtingsvergadering plaatsvond,
deze keer in het Dorpskoffiehuis.
Hiermee begint de jubileumhistorie van
de huidige atletiekclub Olympia
Halsteren. Tot voorzitter werd Joost
Klaassen gekozen en ‘broer de Koning’
werd vice-voorzitter. Christ van der
Zande fungeerde als penningmeester
terwijl verder Kees de Koning en Rinus
van den Boom deel uit maakten van het
bestuur. 

Bakkersbusje
Uit deze officiële beginjaren van AC
Olympia weten diverse huidige leden

herinneringen op te halen. Zo vertelt
penningmeester Peter Simons, die bui-
ten een korte onderbreking al jaren lid
is, dat de atletiekvereniging destijds
vooral jeugdleden had. “Toen ik in 1967
lid werd bestond Olympia uit veel jeugd
en waren er nog maar weinig senioren.
Zeker 40 tot 50 schoolkinderen kwamen
op hun vrije woensdagmiddag onder
leiding van Christ van der Zande trainen
op de grasbaan van Sportpark de Beek.
In de hele regio bezochten we wedstrij-
den en daar reden we dan met het bak-
kersbusje van Christ van der Zande naar
toe. Eerst moesten de schappen, het
brood en de koek uit het Volkswa-
genbusje en daarna zaten we er soms
met z’n twintigen in gepropt. Ook ging
ik als jeugdlid altijd trainen op zondag-
ochtend, samen met de senioren. We
vertrokken dan steevast om kwart voor
negen bij de buizenfabriek van De
Leeuw, waar nu de Jacobsberg is in wijk
de Rode Schouw. Eigenlijk is dit nog
elke zondagochtend zo maar al vele
jaren vanaf sporthal De Kannebuis. Net
als destijds lopen we dan richting Fort
de Roovere en de bossen van Vrederust.
Het aantal jeugdleden is langzaamaan
teruggelopen en op het moment zijn er
bij Olympia maar enkele meer over”,
aldus Peter Simons. 

Crossen
Ook Rien de Weert heeft leuke herinne-
ringen aan de beginperiode bij de atle-
tiekvereniging en legt uit dat AC
Olympia met haar jeugd tot de regio-
toppers behoorde. “Net als veel kinde-
ren in die tijd moest ik me 37 jaar gele-
den opgeven in het winkeltje van Christ
van der Zande. ’s Zondags reden we met
veel jeugd naar competitiewedstrijden,

met name crossen. Leden van Olympia
eindigden altijd bij de eerste tien, dan
pas volgde de rest. We bezochten zelfs
crosswedstrijden in het Belgische
Stabroek en die waren wel heel bijzon-
der. ’s Zaterdags werden daar op het
parcours brandweerwedstrijden gehou-
den en de volgend ochtend moesten wij
over die modderige aspergebedden
heen”, aldus Rien de Weert. 
De wedstrijdploeg waarvan De Weert
deel uitmaakte, bestond verder uit
Mario van der Zande, Hans Bakx en
René Hendrikx. “Met dit atletiekteam
zijn we een keer Westbrabants kam-
pioen geworden op de 4 x 80 meter
estafette.” Een andere leuke gebeurte-
nis uit die tijd is het jeugdkamp in
Teteringen onder leiding van kapelaan
Rombouts uit Halsteren. Hij was als
geestelijk adviseur verbonden aan atle-
tiekvereniging Olympia. Onvergetelijk
zijn ook de latere uitstapjes met de
senioren naar de Belgische Ardennen
waar we met z’n allen gingen langlau-
fen.”
Als veertienjarige jongen werd De Weert
verzocht de contributie huis-aan-huis
op te halen en dat heeft hij jaren
gedaan. Later is Rien lang penning-
meester geweest en tot op de dag van
vandaag jureert hij bij de wedstrijden
van Olympia. 
Op donderdagochtend 9.00 uur is het
vaste prik in de Melanen. Dan trekt De
Weert zijn loopschoenen aan om samen
met Frank Deelen, ook al jaren trouw lid

van Olympia, een uurtje ontspannen te
trainen. Olympiaan Pierre van Zunderd
sluit nogal eens aan als hij tenminste
niet in warmer oorden vertoeft. 

Dames
Ook op donderdagochtend is sinds jaar
en dag ook een andere afdeling van AC
Olympia actief. En wel in het bos bij De
Beek waar een groep vrouwen onder
leiding van Gerda Tonissen wekelijks
een uurtje gezond beweegt. Het pro-
gramma begint met een warming-up,
gevolgd door een steeds afwisselend
programma afgestemd op vrouwen van
alle leeftijden en eindigt met een
goede cooling-down. Hetzelfde pro-
gramma werken de vrouwen eens in de
vier weken voor de variatie af op Fort
de Roovere. Na afloop gaan de sportie-
ve dames gezellig samen koffiedrinken.
Bij Olympia is verder al vele jaren een
loopgroepje vrouwen actief op de vroe-
ge zondagochtend. Overigens beschikt
een aantal vrouwelijke leden van
Olympia over een KNAU-wedstrijdlicen-
tie en die nemen vaak deel aan regio-
wedstrijden.
Een andere afdeling binnen AC Olympia
is de gymclub voor vrouwen onder lei-
ding van Riet Deelen. Deze groep traint
met plezier op woensdagavond in het
zaaltje aan de Julianastraat van half
acht tot half negen. Jarenlang heeft
Betsy Stoffels deze dames begeleid en
later haar dochter Lia Nefs. Riet Deelen
herinnert zich dat ze door het

HALSTEREN -  Komende zaterdag 26 juni is het feest op Sportpark de Beek in Halsteren. Nu eens niet bij de voetbalvereni-
gingen die de accommodatie volop benutten maar wel bij de atletiekclub die er sinds jaar en dag de grasbaan gebruikt. 
AC Olympia werd ruim 40 jaar geleden officieel opgericht en dat is een mooie reden voor een feestelijke avond met leden
van de diverse afdelingen en aanhang. De gebruikelijke barbecue als afsluiting van het seizoen zal deze keer een extra tin-
tje krijgen. Naast alle actieve en passieve leden zijn ook ereleden, oud- leden en bestuursleden van de Halsterse atletiek-
club van harte uitgenodigd. Voor de actieve evenementencommissie onder leiding van Johan Konings, Piet Schijvenaars en
Jan Hogerwaard is het 40-jarig jubileum een extra uitdaging om het eenieder naar de zin te maken. Gezien het veelbelovend
programma moet dit zeker lukken.

Links: trainer Johan Konings van de dinsdagavondloopgroep met Olympiaan Peter
Uytdewilligen op weg naar de training.

Olympiadames trainen sinds jaar en dag naar hartelust in het bos op De Beek.

ATLETIEKVERENIGING OLYMPIA HALSTEREN 
VIERT 40-JARIG BESTAAN

Gezellige vereniging met roemrijke historie
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Olympiabestuur als trainster werd
gevraagd toen zij zelf als hardloopster
in voorbereiding was voor de marathon.
Zij heeft nooit spijt gehad van haar
beslissing. 

Gezellig
Atletiekclub Olympia staat tegenwoor-
dig bekend als een gezellige vereniging
waarbij de voorkeur uitgaat naar ont-
spannen bezig zijn met sport maar waar
ook mogelijkheid bestaat voor deelna-
me aan wedstrijdsport. Er zijn diverse
gemengde loopgroepen die op dinsdag-
avond onder leiding staan van trainer
Johan Konings. AC Olympia organiseert
regelmatig zelf trimlopen en wedstrij-
den. Meest bekend is de KNAU-wed-
strijd ‘Tien van Halsteren’ begin april,
die sinds dit jaar is opengenomen in
het West Brabant Loop Circuit. Olympia
verleent ook regelmatig hand- en span-
diensten bij sportevenementen van col-
legaverenigingen en is vertegenwoor-
digd in het bestuur van de WBAC. 
Mede door een goed functionerend
bestuur evenementencommissie en is
er naast sport regelmatig ruimte voor
ontspanning. Wat de komende jubi-
leumfestiviteiten betreft kwam de
voorbereiding met drie in plaats van
vier enthousiaste commissieleden tot
stand. Begin dit jaar immers moest
Olympia - en dan met name de
‘Panoramaclub’ van onderling bevriende
leden - voorgoed afscheid nemen van
inspirerend lid Chris Dekkers. 

Programma
Het programma van het 40-jarig
Olympiajubileum begint aanstaande
zaterdag om 17.00 uur met ontvangst
van leden, partners en speciale geno-
digden. Jan Hogerwaard van de eve-
nementencommissie: “We gaan een
extra grote tent wegzetten nabij de
kantine op het sportpark en verwach-
ten een honderdtal Olympianen en
aanhang te verwelkomen. Na een
gezamenlijke barbecue zal de jubi-
leumavond bol staan van activiteiten,
met onder meer muziek, dans, sport-
man/sportvrouw verkiezing en een
speciale Olympia’s Idols show.”  

Jan Lievens van AC Olympia (links) treedt in de wijde regio op als microfonist en
natuurlijk ook bij Olympia's belangrijkste KNAU-wedstrijd de 'Tien van Halsteren'.   

In het verleden nam ook atletiekjeugd van Olympia met plezier deel aan wedstrijden.

Rien de Weert (links) heeft mooie herinneringen aan de succesvolle jeugdjaren bij
Olympia, rechts zijn loopmaat op donderdagochtend Frank Deelen en eveneens
trouw lid van de vereniging.

Hardlopers van Olympia bij hun vertrek op dinsdagavond vanaf Fort de Roovere.

Gymoefeningen in het zaaltje aan de Julianastraat.

Gymles aan vrouwen onder leiding van Riet Deelen op woensdagavond.

EEN STUKJE OLYMPIAHISTORIE
Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de KNAU is een boek uitgegeven over
130 jaar atletiek in Nederland. In dit boek staan Olympia en de beroemdste
Olympiaan Janus v.d. Zande verschillende keren vermeld. 
Olympia Halsteren: Nederlands clubkampioen veldloop in 1951, 1952, 

1953 en 1954
Janus v.d. Zande: Nederlands kampioen 10.000 meter in 1953

Nederlands kampioen 25 km in 1950, 1951, 1952, 1953
en 1955
Nederlands kampioen marathon in 1952

Verder is een speciale paragraaf aan Janus gewijd, die hieronder is
weergegeven.
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Olympia-talent nu!

Olympia dinsdagavondlopers op de vertrouwde grasbaan van het sportpark.


