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sv Donk versterkt technische basis en tekent contracten
Het Bestuur en de Technische Commissie (TC) van sv DONK zijn in de
afgelopen maanden achter de schermen druk bezig geweest met het
versterken van de technische structuur van de club. Met het oog op de snelle
ontwikkeling van Westergouwe zien we de toekomst rooskleurig tegemoet en
leggen we nu de basis voor de toekomst.
Komend seizoen zal er een uitgebreide TC bestaan van 5 personen; Patrick
Akerboom (Technisch Coördinator A-selectie en Bovenbouw jeugd), Jorge
Fereira (technisch Coördinator Midden- en Onderbouw jeugd), Mark Lugthart,
Remco Overkamp en Pascal van Driel. Patrick beschikt over een licentie UEFAA/TC-I en is bovendien gediplomeerd HJO-A. Jorge beschikt over een licentie
UEFA-B/TC-II en is eveneens gediplomeerd HJO-A. Mark, Remco en Pascal
hebben allen meerjarige ervaring in selectievoetbal en hun sporen in het
eerste elftal van DONK ruimschoots verdiend. We zijn als club heel blij dat dit
5-tal zich met de technische ontwikkeling van onze club wil gaan bezig
houden.
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De A-selectie van sv DONK kent ondanks de degradatie weinig mutaties aan
de vertrekkende kant. Alleen Mike Sluijter (Jodan Boys) en Ralph Tol (RVC’33)
vertrekken. Daar staat een grote instroom van eigen talentvolle spelers uit
JO19 alsmede de komst van Michael Verdouw en Zakariah Azzaj (Olympia) en
keeper Dennis de Vogel (vv Moordrecht) tegenover.
Sv Donk heeft zoals in januari al gecommuniceerd, met Rob Gieben een
nieuwe hoofdtrainer vastgelegd. Rob is UEFA-A/TC-I gediplomeerd en zeer
ervaren. We verwachten met Rob onze jonge en talentvolle A-selectie verder
door te kunnen ontwikkelen. Het structureel spelen in de 2e klasse is daarin
het eerste doel na de (onnodige) degradatie van afgelopen seizoen.
Rob zal geassisteerd worden door een ervaren technische staf met een DONKachtergrond waar de volgende personen deel van uit gaan maken; John
Olsthoorn, Frank van Loon, Remco Overkamp, Harry van der Pouw
(keeperstrainer). Naast de technische staf is ook de medische staf geformeerd
met Fred Klomp (sportverzorger), Dick Bouman (fysiotherapie en
hersteltraining) en Theo van Spanje (fysiotherapie en hersteltraining). Op dit
gebied werkt sv DONK nauw samen met fysiotherapie Fysio Visiq op het
gebied van fysiotherapie, blessurepreventie, sportverzorging en
hersteltrainingen op dinsdag en donderdag.
Afgelopen donderdag 8 juni zijn met alle genoemde personen de contracten
getekend.
De club vindt het belangrijk om de gekozen weg stabiel te kunnen vervolgen.
Het tekenen en/of verlengen van de contracten met de genoemde personen is
daarin een belangrijke stap. Op deze manier kan rustig verder gewerkt
worden aan de ontwikkeling van de jonge A-selectie. Ook de technische staf
van de jeugdteams is nagenoeg rond. Daarin is veel plaats voor zelf opgeleide
jeugdtrainers. Het afgelopen jaar hebben we daarin zelf 10 jeugdtrainers
opgeleid met een KNVB certicaat. Verder zijn/worden diverse jeugdtrainers
middels hun opleiding MBO Sport en Bewegen inmiddels opgeleid op UEFAC/TC-III niveau. Voor deze trainers is de club erkend als volwaardig stage/leerbedrijf.
Het Bestuur van sv DONK spreekt hiermee haar vertrouwen uit in het
technische beleid o.l.v. de Technische Commissie en kijkt met vertrouwen en
belangstelling uit naar de volgende stappen die met elkaar gezet kunnen
worden.
De vereniging gaat de komende maanden op zoek naar een hoofdtrainer voor
JO19. Kandidaten (minimaal TC-III/UEFA C) kunnen zich melden bij Patrick
Akerboom (patrickakerboom@gmail.com).

Co sponsor

Even voorstellen………
Rob Gieben, de nieuwe hoofdtrainer van DONK.
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Het is een bloedhete avond in juni als ik het DONK-complex betreed. Op twee
velden wordt fanatiek getraind. Ik concentreer me op de groep die traint
onder leiding van Rob Gieben, DONK’s nieuwe hoofdtrainer. Het tempo ligt
hoog en al snel wordt me duidelijk dat de concurrentie moordend zal zijn. De
training wordt afgesloten met een “college” van Rob over druk zetten en
communiceren. De groep hangt aan zijn lippen. Even later schuift Rob bij mij
aan een tafeltje aan voor ons afgesproken interview.
JS: Vertel eens, wie is Rob Gieben?
RG: Ik ben geboren in Den Haag en ben 55 jaar jong. Tegenwoordig
woonachtig in Monster. Ik woon samen en heb drie kinderen van 20, 18 en 14
jaar.
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JS: Hoe lang ben je al voetbaltrainer?
RG: Ik ben nu ongeveer 25 jaar in het voetbal werkzaam, waarvan 14 jaar als
hoofdtrainer op 1e t/m 3e klasse niveau en 6 jaar als assistent- en
techniektrainer.
Ook binnen het jeugdvoetbal heb ik met veel plezier de afgelopen jaren
gewerkt en combineerde ik veelal diverse technische functies met elkaar, zoals
het jeugdtrainerschap op Ere-, 1e en 2e divisie niveau, hoofd jeugdopleiding en
de job van techniektrainer.
Ik ben in het bezit van het trainersdiploma UEFA-A (het vroegere TC 1), wat
de mogelijkheid geeft om werkzaam te zijn als assistent-coach in het betaalde
voetbal.
JS: Ben je ook op dat niveau werkzaam geweest?
RG: Ja. Ik ben vijf jaar assistent- en techniektrainer geweest in het buitenland
en wel op Corsica bij Ajaccio en bij Lierse in Belgie.
JS: En dan nu DONK! Met alle respect, dat is wel even iets anders.
RG: Natuurlijk is het werken binnen de 1e t/m de derde klasse anders, maar ik
haal als hoofdtrainer ook op dit bescheiden niveau heel veel plezier uit het
werken met een ambitieuze spelersgroep, staf en TC binnen een goed
gestructureerde organisatie.
JS: Waarom werd het DONK?
RG: In enkele gesprekken werd me duidelijk dat we qua voetbalvisie op
dezelfde lijn zitten. Ook spraken de opvattingen van DONK over het
selectiebeleid, over de doorstroming van de jeugd en de ambities me aan en
constateerde ik dat de technische organisatie goed voor elkaar was.
JS: Vertel eens wat meer over die voetbalvisie.
RG: Ik vind het belangrijk dat mijn voetbalvisie grotendeels overeenkomt met
die van mijn nieuwe club, want ik wil namelijk graag bij mijn eigen gevoel
blijven.
Het komt er simpelweg op neer dat balbezit altijd mijn vertrekpunt is, dus wil
ik zo snel mogelijk de bal hebben om vervolgens d.m.v. verzorgd aanvallend
voetbal zo snel mogelijk een goal te kunnen maken.
Mijn teams verdedigen daarom veelal agressief vooruit om vroegtijdig de bal
te kunnen veroveren.
Deze speelwijze vraagt binnen elke linie bepaalde kwaliteiten van spelers en
brengt ingeval van een slechte uitvoering risico met zich mee.
Daarentegen genieten spelers van deze manier van spelen en is het voor het
publiek leuk om te zien. En deze twee elementen vind ik erg belangrijk.
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JS: Ik heb je het vorige seizoen al bij diverse duels van DONK als aandachtige
waarnemer aanwezig gezien. Wat was je indruk?
RG: Ik zag een relatief onervaren ploeg met kwalitatief heel wat goede
spelers. Er was en is echter nog te weinig structuur en samenhang. En dat is
net het verschil tussen middenmoot 2e klasse en 3e klasse.
Binnen een teamsport moet je elkaar helpen, anders kan je niet winnen, dat is
logisch. Als we erin slagen om daarin te ontwikkelen, dus met name in de
acceptatie en de communicatie, dan zijn we een eind op weg.
Na de eerste trainingen kan ik niet anders dan vaststellen dat de groep echt
veel kwaliteiten heeft. Een prima stel gasten bovendien.
JS: De concurrentie lijkt me hevig. Moeilijke keuzes.
RG: Dat is zeker waar en gelukkig ook in elke linie. Maar concurrentie is
prettig werken hoor en maakt je als selectie-speler ook beter. Bij mijn keuze
voor de basis-elf kijk ik niet naar de elf beste balgoochelaars maar naar de
balans in het team.
JS: Blijft jouw rol beperkt tot het eerste elftal?
RG: Nee, ik ben als hoofdtrainer eindverantwoordelijk voor de A-selectie, dus
het eerste en het tweede, maar train en coach met mijn assistent wel alleen
de eerste groep.
De technische structuur is zo ingericht dat zowel DONK 1 als 2 twee trainers
hebben en de keeperstrainer onze drie keepers traint. Allemaal prima
geregeld.
JS: In het voetbal kan vaak oeverloos gediscussieerd worden over systemen.
Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
RG: DONK heeft 4-3-3 als huisstijl. Dat heeft ook mijn voorkeur, maar door de
poppetjes bijvoorbeeld een paar meter naar achteren of naar voren te zetten
heb je al gauw een andere formatie. Formaties vind ik dan ook niet zo
interessant; uiteindelijk gaat het om de uitvoering, dus de speelwijze.
JS: Er zijn flink wat jeugdspelers doorgestroomd naar de groep waaruit de
definitieve selectie wordt samengesteld. Heeft je dat verrast?
RG: Zeker! Dat heeft me aangenaam verrast. Gelet op het betrekkelijke
geringe aantal jeugdteams is dat een compliment voor de opleiders.
Binnen de visie van DONK is van belang dat de doorstroming van goed
opgeleide jeugdspelers richting de selectie gecontinueerd gaat worden.
Daarom is kwantitatieve groei binnen de jeugdafdeling noodzakelijk.
Westergouwe kan voor een nieuwe impuls zorgen.
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JS: Wat zijn je verwachtingen voor het komend seizoen? Wat is je
doelstelling?
RG: Het jaar na een degradatie is lang niet altijd makkelijk voor een team. Het
is belangrijk dat we in deze juni-periode waarin we drie weken hebben
getraind, met elkaar duidelijkheid en rust rondom de selectie hebben
gebracht. Ook hebben we deze weken aandacht gegeven aan het sociale
aspect na de training, met name op de clubavond.
Voor nu, maar ook straks in de voorbereiding in augustus is het essentieel dat
de spelers weer plezier in de training en in de wedstrijden krijgen, want dat is
het fundament voor de individuele- en uiteindelijk de teamontwikkeling binnen
de lijnen.
Resultaten zullen dan volgen en kan er rustig verder gebouwd worden.
Zoals ik al zei zit er veel kwaliteit in de groep. Dat moet er ook bij DONK 2
eens een keer uit komen. Een stapje hoger zou goed zijn voor de ontwikkeling
van jonge jongens en de doorstroming richting het eerste team.
JS: Dank je, Rob. Wil je nog iets anders kwijt?
RG: Ja! Ik heb er zin in!!!
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Kampioenen seizoen 2016 / 2017
Ingezonden, sommigen net geen kampioen en in willekeurige volgorde
Zaterdag 1 april, het is geen grapje, is de MO17 4 wedstrijden voor het eind
van de competitie ongeslagen kampioen geworden.
De meiden hebben vanaf de eerste wedstrijd bovenaan gestaan en de
koppositie net als Feyenoord niet meer afgestaan.
Er kan dus oprecht gesproken worden van een prestatie van groot formaat.
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De meeste wedstrijden werden overtuigend gewonnen, soms maakten de
meiden het spannend met 1 doelpuntje verschil.
Kortom de meiden hebben een echte teamprestatie geleverd, waarbij alle
speelsters op hun positie belangrijk waren.
De verdediging en de keepster hebben slechts 7 tegendoelpunten om hun
oren gekregen. Het middenveld en de aanval zorgde voor vele mooie
aanvallen, waaruit vele speelsters 66 keer gescoord hebben.
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De kampioenswedstrijd werd uit bij concurrent Jodan Boys gespeeld. De
meiden waren vooraf best zenuwachtig en speelden in het begin van de
wedstrijd onrustig. Aangemoedigd door veel enthousiaste supporters werd viel
al snel de 0-1. Het doelpunt werd enthousiast gevierd en daarna liepen de
meiden moeiteloos uit naar 0-4. Het kampioenschap was een feit en dat werd
gevierd met taart bij Jodan Boys. Daarna met z’n allen naar Donk, in de
kantine barstte het feest goed los. Met een drankje, patat en winnaarsmuziek
verzorgd door de JO19 bleef het nog lang gezellig.
Amber, Anne-Floor, Deborah, Eline S, Eline B, Fikria, Ilse, Katja, Lieve, Lotte,
Priscilla, Reha, Shari en Tiara van harte gefeliciteerd met jullie welverdiende
kampioenschap!!
Deze prestatie was natuurlijk niet mogelijk geworden zonder de leiders, dus
ook een felicitatie voor Chantal, Melissa, Onno en Peter, die wekelijks klaar
hebben gestaan voor het team.
Geniet van deze bijzondere teamprestatie en veel succes volgend seizoen in
de MO19!
==============

Na een goede bekerperiode kon het competitieseizoen beginnen. Eerste in de
bekerpool betekende dan ook direct een hogere klasse in de competitie. de
JO.15-2 begon ook direct de competitie met een aantal goede wedstrijden. Er
werd veel gewonnen en de lijst werd aangevoerd door DONK. Dit alles tot
enthousiaste van de trouwe schare supporters die iedere wedstrijd aanwezig
waren om hun mannen aan te moedigen. De sfeer binnen het team was zeer
goed en gezellig, zo samen met de trainers die een mooi team hadden
neergezet. Helaas bleven er einde seizoen wat punten liggen, waardoor we het
(verdiende) kampioenschap misliepen. Ook met een 2e plek bleef de sfeer
goed en kwam het tot een gezellige afsluiting met een wedstrijd tegen de
ouders.
We kijken daarom terug op een geslaagd jaar met de JO.15-2
==============

Bij de JO9 zijn 2 teams kampioen geworden dit seizoen.
JO9-2 en JO9-3

Clubsponsors
Primera Gildenburgh
Tabakshop
Gildenburg 80, Gouda
Tel. 0182 – 571882
www.
primeragildenburgh
.nl
Living Well
Fitness & Health Centre
Gouda
Tel. 0182 689992

==============

www.
livingwellgouda
.nl
v.d. Sprong
Assurantiën
Gouda
Tel. 0182 587070
www.vdsprong.nl
PUUR Kappers Gouda
Kapsalons
Vuurdoornlaan 16
Gouda
Tel. 0182-539227
Auto Totaal Glas
James Wattstraat 6
Gouda

Vacatures, gastvrouwen voor de bestuurskamer
Als Donk 1 thuis speelt ontvangt het bestuur de scheidsrechter en de
bestuursleden van de uitspelende ploeg. Ontvangst gebeurt in de
bestuurskamer waar een kopje koffie en een drankje geserveerd wordt. Dit
gebeurt voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd.
Wij zoeken met spoed een tweetal gastvrouwen voor de bestuurskamer. Twee
dames/meisjes, zodat je maar éénmaal in de maand deze vrijwilligerstaak
hoeft uit te voeren.
Verdere informatie bij de vrijwilligerscoördinator en/of het bestuur.

www.autototaalglas.nl

Donk Dames Zondag
Helaas hebben de Dames Zondag geen team kunnen opstellen voor seizoen
2017/2018.
Langs deze weg willen de dames iedereen bedanken die door de jaren heen
klaar hebben gestaan voor hen.
Speciaal John en Arber die het laatste seizoen veel betekend hebben.
De Donk Dames

Pupillenkamp 2017
Dag 1:
Nadat iedereen geteld was door Tim , ging de bus met 51 kinderen en 15
begeleiders op weg naar St. Michielsgestel.
Na een gezellig uurtje in de bus stonden Lenie, Kees, Kelvin en Lars klaar met
de koffie en gebak.
Vlot werden de slaapkamers in orde gemaakt om daarna het bos in te gaan
voor het douanespel en het geluidenspel. Het douanespel werd gewonnen door
het team van Tijs, Michelle, Lars L. en Wouter. En het geluidenspel door het
team van Justin.
Na een broodje en limonade gingen we naar het clubhuis waar het nog heel
lang onrustig bleef.
Dag 2:
Na een korte nacht voor de meeste kinderen, werden ze gewekt door de
sirene voor een weer een lange dag vol spellen. Na een goed ontbijt stond het
voetbaltoernooi op het programma. Na een aantal mooie wedstrijden werd de
winnaar het team van Justin.
In de middag stond het vragen spel van Justin op het programma, waarbij de
kinderen het bos in moesten om de vragen te zoeken en te beantwoorden. Na
veel zoek en -denkwerk waren het team van Tim en het team van Renee
gedeeltelijk de winnaar.
Toen de bordjes van het avondeten zo goed als leeg waren kon het
Regenboogspel gespeeld gaan worden. Een spel waarin tactische keuzes
bepaalden of je in de prijzen ging vallen. Uiteindelijk was het het team van
Tijs dat de overwinning naar zich toetrok. Bij de laatste activiteit van deze
zaterdag, de grote Lenie en Ellen Bingo show, ging iedereen sowieso in de
prijzen vallen. Het zakje chips, het drinken en de muziek maakte het Bingo
feessie compleet!
Na de korte eerste nacht en het lange programma werd het al snel stil in het
kampgebouw.
Dag 3:
Na meer slaapuren dan de vorige nacht, begon deze dag opnieuw met een
heerlijk ontbijt.
Op het programma van deze ochtend stond levend ganzenbord. Een spel
waarin je, met je groep actief, slim en snel moet zijn. Geluk speelt daar ook
een factor bij. De groep van Lars L. mocht zich dan uiteindelijk de winnaar
noemen.
Tijdens het spel werd er met veel plezier allerlei kunstwerken waarin letters
zaten verstopt op de leiders geschminkt
Na de lunch stond de bus klaar om ons weg te brengen naar ” het Sportiom te
’s-Hertogenbosch” voor een middag vol zwempret.
De tijd vloog voorbij en tegen 16.30 uur was het alweer tijd om op weg te
gaan richting SV DONK.
Het is een superleuk en gezellig weekend geweest.
Dank aan alle kinderen en begeleiding.|
Fijne vakantie en tot volgend seizoen.
De foto’s van het kamp zijn te bekijken in het fotoalbum.

Scheidsrechters pupillen
Helaas hebben we laatst alle leden moeten inlichten dat er nagenoeg geen
scheidsrechters zijn op de zaterdagen om jeugdwedstrijden te fluiten.
Gelukkig leverde dat wel voor de drie gevraagde wedstrijden scheidsrechters
op.
Ondanks dat ook wekelijks 2 personen uit de selectie, spelers of begeleiding,
komen om een wedstrijd te fluiten komen we nog scheidsrechters tekort.
De selectie wil ik alvast bedanken voor hun inzet op de zaterdagen en
hopelijk dient dit als voorbeeld naar de andere teams om ook af en toe
mensen te leveren die wedstrijden willen fluiten.
Aanmelden kan bij Ruud Lubken, donkiaan@hetnet.nl

Teamfoto’s op de website
Helaas is dit seizoen nog niet iedere teampagina op onze website voorzien van
een foto. Om dit voor elkaar te krijgen
willen wij leiders/ trainers/ ouders vragen een keer een foto te maken van hun
team. Onze huisfotograaf is bij de meeste teams al langs geweest maar bij
sommige was het team dan helaas niet compleet.
Aangezien de meeste mensen wel beschikken over een fotocamera of een
mobiele telefoon met camera hopen wij alle teampagina’s zo te kunnen
voorzien van een foto! De foto’s kunt u mailen naar webmaster@svdonk.nl.

--------------------------------------------------------Heeft sv Donk uw juiste emailadres?
Ook dit seizoen word er weer veel informatie verstuurd via de mail richting de
jeugdleden betreffende teamindelingen en andere zaken. Soms komen deze
berichten niet aan omdat emailadressen zijn gewijzigd zijn en men vergeten is
een wijziging door te geven.
Wilt u zo vriendelijk zijn, als uw emailadres gewijzigd is of als u geen bericht
hebt ontvangen, deze door te geven aan mailto:ledenadministratie@svdonk.nl
of mailto:donkiaan@svdonk.nl
PR- commissie

Activiteitenkalender 2016/2017

Vanaf … juni 2017

Kantine alleen open op woensdag- en
vrijdagavonden vanaf 19.00 uur

---------------------------------------------------------

Volg sv Donk op Twitter
Je kunt sv Donk nu ook volgen op Twitter!
http://twitter.com/svdonk

---------------------------------------------------------

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 14 Augustus 2017
Kopij inleveren uiterlijk de zondag ervoor t/m 17.30 uur via de e-mail
donkiaan@svdonk.nl of donkiaan@hotmail.com
Uitgaves Donkiaan, zet de data in je agenda:
Maandag 14 Augustus 2017

