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Ruud Lubken
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Rinus van der Stad
Teuni van der Stad
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Kees Olsthoorn
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Cees Gelderblom
Sjaak Slootjes
Radbout Jekel
Bert van Doorn
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Bestuurstafel
OPROEP BEGELEIDING G-VOETBAL
Al een aantal jaren beschikt DONK over een G team dat al vanaf de oprichting
begeleid wordt door drie enthousiaste leiders te weten Sjaak Slootjes, Bert
van Doorn en Cees Gelderblom.
Cees heeft aangegeven te willen stoppen met het begeleiden van het G team
bij de wedstrijden. We betreuren ten zeerste dat hij zijn taak gaan
neerleggen, maar begrijpen dit wel. Omdat Sjaak en Bert ook behoorlijk op
leeftijd zijn is de toekomst van de begeleiding van het G-team bij Donk op dit
moment behoorlijk kwetsbaar. Net als alle andere teams van DONK is het niet
mogelijk om een team draaiende te houden zonder de zorg van een leider.
Inmiddels hebben we ook een aantal nieuwe aanmeldingen van spelers, die
graag bij ons G team zouden willen voetballen, maar helaas hebben we hier
geen plek voor. Het team is vol. Het is niet de bedoeling om deze jongens
teleur te moeten stellen en we zouden ze dan ook graag willen laten
voetballen bij DONK. Dit betekent dat er een tweede G team opgestart moet
gaan worden.
U raadt het al: ook dit team heeft begeleiding nodig.
Voor deze voetballers is stabiliteit erg belangrijk. De huidige leiders maken
zich dan ook zorgen hoe dit in de toekomst verder moet.
Tot nu toe heeft zich één ouder gemeld die hoogstwaarschijnlijk een deel van
de begeleiding op zich wil nemen. Maar zoals u uit het bovenstaande verhaal
kunt opmaken, kunnen we nog zeer goed extra begeleiding voor het G-voetbal
gebruiken.
Daarom sturen we deze oproep. Als bestuur van SV Donk zullen wij ons best
blijven doen om meer begeleiders voor het G-voetbal te vinden.
Misschien kunt u eens in uw omgeving netwerken. Misschien is er wel iemand
die het onwijs leuk vindt om op de zaterdag een paar uur met deze jongens
mee te gaan naar het voetballen.
Wij zien reacties graag tegemoet via seniorencommissie@svdonk.nl
We moeten er toch niet aan denken, om deze jongens, voor wie het sporten
zo belangrijk is, teleur te moeten stellen?
Bestuur SV DONK
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Roken!!
Wij kunnen onze leden niet verbieden te roken, het enige wat we vragen is:
1. Dit niet te doen in clubhuis en kleedkamers (waar roken overigens
verboden is).
2. Op het terras peuken in de daarvoor bestemde asbakken te doven.
Dit schijnt voor een aantal mensen nogal moeilijk te zijn, peuken worden op
het terras op de grond gegooid (zie foto).
Erger nog is dat er in de kleedkamers wordt gerookt en peuken op de
kleedkamer muur worden uitgedrukt (zie foto). Peuken worden nog wel in de
prullenbak gegooid, maar dat kan brand veroorzaken met alle gevolgen van
dien.
Een vriendelijk verzoek dus om op het terras de daarvoor bestemde asbakken
te gebruiken en niet meer in de kleedkamers te roken.
Denk er ook eens aan dat dit allemaal weer opgeruimd en hersteld moet
worden.
Bezoekers kunnen natuurlijk ook de oorzaak zijn, maar de betreffende
kleedkamer is kleedkamer 4 die alleen door leden gebruikt wordt.

Clubsponsors
FysioVisiq
Visie op bewegen
Gouda
Tel. 0182 533833
www.fysiovisiq.nl
ABEE
Reclameatelier
Moordrecht
Tel. 0182 610910
www.abee.eu
Breur
Groothandel voor bouw
en industrie
Hanzeweg 4, Gouda
www.breur.nl
Smit
Brood en Banket
Weth. Venteweg 65
Gouda
Tel. 0182 513695
De Zalm
Stadscafé & Restaurant
Markt 34, Gouda
Tel. 0182-686976
www.dezalm.com

Tenue- en
Trainingspakken
sponsors
Donk 1
Primera
Gildenburgh
Winkelcentrum
Bloemendaal
Gouda
Tel. 0182 571882
Donk 5
Van Dijk Infra
Aanleg, onderhoud
en montage
van kabels
Moordrecht
Tel. 0182 617855
Donk 6
Van der Sprong
Assurantiën
Gouda
Tel. 0182 511533
&
Ruud Beusink
Schildersbedrijf
Gouda
Tel. 0182 526366
Donk 3
MiVee
Cleaning Service
Gouda
Tel. 06-53304144
&
Mark Lugthart
Natuursteenbemiddeling
Gouda
Tel. 06-25042928
Donk G1
Moons Vastgoed
Makelaardij
Gouda
Tel. 0182 512236
&
G. van Kouwen
Naaimodecentrum
Gouda
Tel. 0182 515535

Schrijven op de kleedkamermuur
Helaas, we blijven klagen, zie onderstaande foto. Dit hoort natuurlijk niet.
We willen er ook op wijzen dat de kleedkamers eigendom van de gemeente
zijn.
Naar wie kan de rekening?
Ook hiervoor geldt dat het kleedkamer 4 is die alleen door leden gebruikt
wordt.

Tenue- en
Trainingspakken
sponsors
Donk B1
Auto Totaal Glas
James Wattstraat 6
Gouda
www.autototaalglas.nl
Donk 2
Zwanenburg Auto’s
De occasionspecialist
van de Randstad
Voltaweg 28
Gouda
Donk MA1
Praktijk Proximaal
Keerking 6
Gouda
Tel. 06 21951955
www.spierpijnweg.nl

Maaien

Clubsponsors

Bermen zijn weer keurig netjes door Gemeente/Cyclus gemaaid. Daar wordt
het modernste materiaal voor gebruikt, een op afstand bediende
maaimachine.

VRI
Installatietechniek
Ridderkerk
Tel. 0180 410000
www.
vri-installatietechniek
.nl
Gebr. Vollmuller
Tuinaanleg
Bergambacht
Tel. 0182 384062
www.
vollmullerverhuur
.nl
IJsselweide
Grand Café
Sluisdijk 15, Gouda
Tel. 0182-585990
www.
grandcafeijsselweide
.nl
Topparken.nl
Aankoop
recreatiewoning
0318- 457420
Huren en kamperen
0900-1750(20 cpm)
OTTO Workforce
Uitzendbureau
www.OTTOworkforce.eu

De Materiaal en Onderhoud Commissie

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.

Door razende reporter Joop Spee

Clubsponsors
Ben Overkamp
Natuursteenbedrijf
Gouda
Tel. 0182 512601
www.
overkampnatuursteen
.nl
Kamphuizen
Eetcafé
Hoge Gouwe 19
Gouda
Tel. 0182 514163
info@kamphuizen.com
Stubbe BV
Logistiek
Edsisonstraat 13
Gouda
Tel. 0182-512562
www.stubbelogistiek.nl
Alpha
Makelaardij
Hoge Gouwe 17
Gouda
Tel. 0182 511424
www.alphamakelaardij.nl
Van de Velde
& Halewijn
Slijterij en Wijnhandel
Peperstraat 94
Gouda
www.veldehalewijn.nl
Oranjewoud
Ingenieursbureau
Capelle aan den IJssel
Tel. 010-2351745
www.oranjewoud.nl

DONK is er in zijn laatste thuiswedstrijd niet in geslaagd om de broodnodige
overwinning, die nodig was om alsnog aan directe degradatie te ontsnappen,
binnen te halen. Tegen hoogvlieger TOGB ging de ploeg na manhaftig verzet
met 1-3 ten onder.
DONK startte uiterst matig zonder de geschorste aanvallers Rik Bogaard en
Charaf Akoub, terwijl ook Mark van Doeland niet beschikbaar was. Het wekte
dan ook geen verbazing dat de bezoekers na balverlies van DONK op het
middenveld en vervolgens aarzelend defensief ingrijpen in de 19e minuut op
een op dat moment dik verdiende 0-1 voorsprong kwam.
Na een klein half uur spelen gooide DONK echter alle schroom van zich af.
Charaf Akoub kreeg tot twee keer toe de kans om te scoren, maar wist het net
niet te vinden. Ook Imad El Yousfi rook aan een treffer. Zijn schot ging echter
voorlangs.
Georgio Petridis bracht in de 41ste minuut de hoop in de Goudse harten weer
terug. Hij tekende voor de 1-1.
In de tweede helft ging DONK onverschrokken door op de ingeslagen weg. De
ploeg creeerde volop kansen, maar vooral Charaf Akoub had het vizier deze
middag niet op scherp staan. Toch leek de 2-1 voorsprong voor de thuisclub
slechts een kwestie van tijd.
Het was echter TOGB dat in de 57ste minuut in de omschakeling, na balverlies
bij DONK, profiteerde van de plotseling vrijgekomen ruimte en fraai naar de 12 counterde.
Uiteraard moest DONK hierna alles of niets gaan spelen. Trainer Edwin Erwich
bracht met dit doel een kwartier voor tijd zelfs veteraan Pascal van Driel
binnen de lijnen. De geharde routinier kreeg zelfs nog een grote kans op de
gelijkmaker, maar hij miste jammerlijk. Doorlopen op de keeper leverde hem
vervolgens een gele kaart op.
In de slotminuut van de wedstrijd, toen het veld open lag en de pijp bij DONK
leeg was, wist TOGB na een prachtige solo zelfs nog de 1-3 op het scorebord
te krijgen.
Al met al een laatste thuiswedstrijd waarvoor DONK zich zeker niet hoefde te
schamen.
Na de glorieuze promotie aan het einde van het vorige seizoen lijkt het nu
onvermijdelijk dat weer een stap terug wordt gedaan. De kans dat de KNVB
de degradatieregeling alsnog aanpast moet uiterst klein worden geacht.
DONK is er echter alles aan gelegen om niet als laatste te eindigen. Om dat te
bewerkstelligen wil de ploeg in de laatste wedstrijd, aanstaande zondag uit
tegen RKDEO, nog een keer alles uit de kast halen.

Tenue- en
Trainingspakken
sponsors
Donk A1
Plus van EE
Supermarkt
Constantijn
Huygensstraat
Gouda
Donk C1
Praktijk Proximaal
Keerking 6
Gouda
Tel. 06 21951955
www.spierpijnweg.nl

Nacht van Donk

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
www.autototaalglas.nl

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

Zaterdag 13 mei 2017

Toernooi Meisjes O 15 bij DWO

Di t/m vr 16 t/m 19 mei 2017

JeugdAvondvierdaagse

Zaterdag 20 mei 2017
Reeuwijk

Toernooi JO13-1 en JO13-2 bij RVC’33 te

Donderdag 25 mei 2017
en MO15-1
(Hemelvaartsdag)

Toernooi JO15-1, JO15-2, JO11-1, JO11-3

Stroopwafeltoernooi bij Olympia

bij RVC’33 te Reeuwijk
JO9-2 en JO9-3

Zaterdag 27 mei 2017

Nacht van DONK voor jeugd en senioren

Zaterdag 3 juni 2017
Boys

Toernooi Meisjes O 17 bij Hazerswoudse

Zondag 4 juni 2017

Lagere ElftallenToernooi

Maandag 5 juni 2017
Olympia

DONK JO13-2 Stroopwafeltoernooi bij

Weekeinde 16,17,18 juni 2017

Kamp Pupillen

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 05 Juni 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 05 Juni 2017

