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Daar is hij dan, het eerste DBGC Journaal van 2013,
en de vierde editie in totaal. Vorig seizoen begonnen
we met dit ‘magazine’, dat voor u het belangrijkste
nieuws en de achtergronden op een rijtje zet.
Langzamerhand kunnen we dus wel spreken van een
traditie.
Wat kunt u verwachten in deze editie? We hebben
de
belangrijkste
punten
gepakt
uit
de
nieuwjaarsspeech van voorzitter René van den Berg
en kijken terug op onder meer het winterkamp en de
sponsoravond. Nieuw is de rubriek ‘De vrijwiliger’,
waarin we een vrijwilliger aan het woord laten.
Wij wensen u veel leesplezier!
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‘Er staat heel wat te gebeuren bij DBGC’
In de afgelopen edities, en ook in dit DBGC
Journaal, heeft u het kunnen lezen. DBGC
heeft niet stilgezeten in 2012. Maar ook voor
2013 staat er genoeg gepland, zo bleek uit
de nieuwjaarsspeech die voorzitter René
van den Berg begin januari gaf.
Op deze plaats sprak Van den Berg vorig
jaar de wens uit dat 2012 minder hectisch
zou worden dan het jaar 2011, maar dat
kwam niet helemaal uit. In de positieve zin
van het woord. “Want er is weer ontzettend
veel gebeurd binnen onze vereniging”,
constateerde
de
preses
op
de
drukbezochte nieuwjaarsreceptie, die op
zaterdag 5 januari in de kantine werd
gehouden.
Van den Berg memoreerde onder andere
de diverse verbouwingen op het complex,
zoals het nieuwe ballenhok, de nieuwe
stellages rondom veld 1 en het nieuwe
informatiebord.
“Deze
vernieuwingen
hebben we ook kunnen realiseren door de
inbreng van enkele supersponsoren”, sprak
Van den Berg.
De voorzitter keek tevreden terug op de
jaarlijkse evenementen als het Mixtoernooi
en het Zuidwester Toernooi, die ook in 2012
weer werden gehouden. “Daarnaast zijn er
ook nieuwe evenementen georganiseerd,
zoals bijvoorbeeld de Oranjedag tijdens het
EK 2012 en de Kickoff in september voor alle
vrijwilligers, die in plaats kwam van de
medewerkersavond.”
Het jaar 2012 was ook op beleidstechnisch
gebied belangrijk. “Het afgelopen jaar is het
nieuwe beleidsplan voor de komende vier
jaar geschreven, waarbij de nadruk de
komende jaren komt te liggen op de
verdere accommodatieverbeteringen, een

duidelijke organisatiestructuur, maar zeker
ook
een
bredere
basis
voor
het
voetbaltechnisch kader.”
De
eerste
stappen
op
accommodatiegebied
zullen
dit
jaar
worden gezet. Aan de nieuwe speeltuin
wordt momenteel druk gewerkt en in een
later stadium zullen ook de keuken en de
bestuurskamer een flinke opknapbeurt
krijgen. Iets wat met vrijwilligers gestalte
moet krijgen. “Er staat dus heel wat te
gebeuren bij DBGC. Onze vereniging is
financieel gezond, we kunnen gefaseerd
onze accommodatie verbeteren maar
kunnen hierbij niet zonder vrijwilligershulp,
daarom hoop ik van de zomer een beroep
op iedereen te mogen doen om mee te
helpen met al deze werkzaamheden.”
Van den Berg hoopt ook op een helpende
hand van de gemeente. “Na de fusie tussen
de vier eilandelijke gemeenten is er één
nieuwe
gemeente
Goeree-Overflakkee
ontstaan. We hopen op een vruchtbare
samenwerking, waarbij we de wens
koesteren dat wij vanuit de gemeente een
helpende hand krijgen aangereikt voor
verbetering
van
onze
velden
en
accommodatie. Uiteraard willen en kunnen
wij zelf veel realiseren, maar een vereniging
met 500 leden en een achterban van
misschien wel 1.500 mensen uit de regio
Oude-Tonge moet voor de gemeente toch
een stimulans zijn om onze vereniging een
helpende hand te bieden.”
Wilt u de gehele nieuwjaarsspeech van
René van den Berg teruglezen? Ga naar
www.dbgc.nl/downloads

Voorzitter René van den Berg spreekt de
aanwezigen toe tijdens de
nieuwjaarsreceptie in de kantine. De
receptie werd gehouden na afloop van de
nieuwjaarswedstrijd tussen DBGC 1 en OudDBGC (die eindigde in 7-5) en de
nieuwjaarstraining, waaraan alle leden mee
konden doen. De sporters werden na afloop
in de kantine aangevuld met andere
belangstellenden, wat zorgde voor een
drukke bezetting. Team FC regelde een
buffet, waarvan iedere aanwezige tegen
een kleine vergoeding kon genieten.
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Winterkamp jeugd opnieuw groot succes
Het winterkamp is inmiddels een
traditie binnen de jeugdafdeling van
DBGC. Ook dit jaar verbleven weer
vele jeugdspelers in de kerstvakantie
een nachtje op De Koepel en
beleefden zij twee gezellige en
actieve dagen.
Op donderdag 27 en vrijdag 28
december 2012 werd op De Koepel
weer het jaarlijkse winterkamp
georganiseerd. Zo’n 45 pupillen en
C-meisjes meldden zich rond elf uur
op het sportcomplex, richtten de
slaapvertrekken in en na de lunch
kon het kamp beginnen.
In de middag werd er een
voetbaltoernooi
georganiseerd,
waaruit per categorie uiteindelijk
een
individuele
winnaar
te
voorschijn kwam. In de avonduren,
het was gelukkig droog geworden,
stond een bos(geluiden)spel op het
programma, gevolgd door een
spellencircuit in de kantine. De Cmeisjes werden in het dorp ‘gedropt’
en moesten via allerlei aanwijzingen
de weg terugvinden naar het
sportcomplex. Daar werd nog enige
tijd muziek gemaakt onder leiding
van Sanne Tromp.
Na een voor sommigen onrustige
nacht stond de vrijdag in het teken
van de Grutterswei. Daar waren
circa 55 DBGC’ertjes aanwezig voor
in
de
ochtend
een
drietal
voetbalvormen:
pilonnenvoetbal,
lijnvoetbal en schildpadvoetbal. Na
de lunch stond een toernooitje op
het programma met als afsluiting
wedstrijdjes
tussen
spelers
en
begeleiders.
Rond half vier zat het winterkamp er
weer op en konden voorzichtig de
voorbereidingen in gang gezet
worden voor het zomerkamp, dat in
2013 zal plaats vinden van zaterdag
20 t/m vrijdag 26 juli.
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Ereleden ontvangen speld
tijdens nieuwjaarsreceptie
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 5 januari zijn de
nog levende ereleden van DBGC in het zonnetje gezet.

Toon Buijs, Sjaak Damen en Wim le Comte (v.l.n.r.) ontvingen
uit handen van voorzitter René van den Berg de speciale
speld, die hoort bij het erelidmaatschap van DBGC. Arjaan
van Eijkeren, die op deze dag niet aanwezig was, ontving de
speld later. Het viertal is al jarenlang erelid, maar ontving nooit
de bijbehorende speld. De speld, met het officiële DBGC-logo,
werd het afgelopen jaar vervaardigd. Onder luid applaus
namen de ereleden de herinnering in ontvangst. Eind vorig
jaar kreeg Addy de Vos de speld als Lid van Verdienste. Hij was
de eerste binnen DBGC die deze onderscheiding kreeg.

Hans van Kampen en Ron Kerp
treden toe tot bestuur
In het bestuur van DBGC heeft de afgelopen maanden een
wisseling van de wacht plaatsgevonden. Kees van der Laan en
Addy de Vos traden af en werden vervangen door Ron Kerp en
Hans van Kampen.
Ron Kerp neemt de taken als penningmeester over van Kees
van der Laan. Ron maakte jarenlang deel uit van de A-selectie
van DBGC en keept tegenwoordig in DBGC Zondag 1. Hij is
werkzaam in de financiële wereld.
Hans van Kampen vervangt secretaris Addy de Vos, die deze
functie maar liefst twaalf jaar vervulde. Hans was jarenlang
actief lid bij DBGC en keert nu dus in een bestuursfunctie terug
bij de vereniging.
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Tweede en zesde plaats
bij Champions League
Een tweede plaats voor de
heren, een zesde plaats voor
de dames. Dat was de oogst
tijdens de Champions League,
het traditionele
zaalvoetbaltoernooi dat eind
december in De Staver werd
gehouden.
De mannen schopten het tot
de finale, waarin de ploeg het
op moest nemen tegen
titelverdediger Den Bommel.
DBGC knokte zich terug van
een 2-0 achterstand, maar
verloor uiteindelijk na
strafschoppen.
De dames kwamen na de
eerste avond in de
verliezerspoule terecht, waarin
alle wedstrijden werden
gewonnen. Uiteindelijk ging de
strijd om de vijfde plaats
verloren. Een persoonlijk
succesje was er nog wel voor
Laura van Noord, want zij werd
gekroond tot topscorer van het
toernooi.

Evenementen 2013
9 mei:
Mixtoernooi
25 mei:
Pupillendag
1 juni:
Zuidwester Toernooi
8 juni:
Bedrijventoernooi
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De vrijwilliger

‘De sfeer bij het
vierde is geweldig’
Van barmedewerker tot leider van de F’jes en van de
werkploeg tot de sponsorcommissie. Iedere
vrijwilliger draagt zijn steentje bij en is voor DBGC
een topper. Daarom besteden we vanaf dit nummer
iedere keer aandacht aan zo’n persoon, die op
welke manier dan ook iets doet voor de club. We
trappen af met Arjan de Waal (26).
Wat is je functie bij DBGC?
“Ik ben scheidsrechter, maar daarnaast ben ik leider
van DBGC 4. Dat doet ik samen met John Bender.
Aan deze functie ben ik veruit de meeste tijd kwijt.”
Hoe ben je in deze functie terechtgekomen?
“Ik voetbalde vorig jaar nog in DBGC 3, maar daar
had ik het niet meer zo naar mijn zin. Ik wist nog niet
wat ik wilde gaan doen, maar op dat moment
kwamen de jongens (de huidige spelers van DBGC 4,
red.) en John naar me toe. Of ik niet samen met hen
wilde gaan voetballen, want zij kwamen vanuit de
A2 en wilden samen een seniorenteam beginnen. Na
een paar weken bedenktijd heb ik besloten om het
te doen. En dus vormen we sinds dit seizoen het
nieuwe vierde elftal van DBGC.”
Waar haal je je plezier uit?
“De gezelligheid onderling. Ik ken de meeste jongens
als sinds 2003, want toen werd ik hun leider in de
E’tjes. Er is nog nooit sprake geweest van onenigheid
tussen mij en hen. Het is elke zaterdag een feest om
met hen te voetballen, want de sfeer is geweldig.”
Wat is het voor team?
“Het team bestaat uit studenten en jongens die al
werken. De jongste is zeventien jaar, de oudste 26. Ze
voetballen bijna allemaal al samen sinds ik hun leider

werd. Ze twijfelden of ze door moesten
gaan met voetballen, maar de overstap
naar de zaterdag heeft een positieve
invloed gehad op die beslissing. We zijn
fanatiek, en presteren gaat boven lol
maken. We hebben een groepschat op
WhatsApp waarin iedereen elke dinsdag
en donderdag vraagt wie er komt trainen
en wie niet, dus dat zegt wel wat. Lol
maken doen we pas na de wedstrijd.”
Tot slot: als je één dag voorzitter zou zijn
van DBGC, wat zou je dan veranderen bij
de club?
“Lastige vraag! Ik denk dat het wel mooi
zou zijn als er een tribune zou komen aan
de kant van de honkbal, en een nieuwe
kantine met daaronder de kleedkamers
zou ook leuk zijn. Maar eigenlijk vind ik dat
er niet zoveel hoeft te veranderen. DBGC is
goed zoals het nu is.”

A-selectie op jacht naar succes in tweede seizoenshelft
De A-selectie van DBGC bereidde zich in het weekend van 11-13 januari in het Brabantse
Middelbeers voor op de tweede seizoenshelft. Met meer dan dertig spelers en acht man van de
begeleiding werd tijdens het traditionele trainingsweekend gewerkt aan de teambuilding, door
middel van een bowlingtoernooi, een veldtraining, een mountainbiketocht en een stapavond.
Het eerste elftal hoopt een rol van betekenis te kunnen blijven spelen in de derde klasse D, waar de
ploeg van trainer John Kleijn – die zijn contract met een jaar verlengde – momenteel behoort tot de
naaste achtervolgers van koploper Botlek. Meteen na de winterstop staat een aantal cruciale
wedstrijden op het programma, tegen onder andere ’s-Gravendeel en Rhoon. Het tweede elftal
gaat zijn best doen om te promoveren uit de vierde klasse, maar mag daarvoor niet al te veel
steken meer laten vallen.
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Koos Moerenhout boeit sponsoren
tijdens druk bezochte sponsoravond
De tweede sponsoravond van DBGC is een
succes geworden. Op woensdagavond 28
november
vonden
zo’n
zeventig
geïnteresseerden hun weg naar De Koepel, waar
voormalig profwielrenner Koos Moerenhout de
speciale gast was.
Na het succes van 2011, toen voor de eerste keer
een sponsoravond werd gehouden, kon een
tweede
editie
niet
uitblijven.
De
sponsorcommissie slaagde erin een interessante
gast te strikken: Koos Moerenhout. De in
Achthuizen geboren Moerenhout was vijftien jaar
lang profwielrenner en behaalde daarin diverse
successen. Hij werd twee keer Nederlands
kampioen en reed onder meer zeven keer de
Tour de France en de Vuelta en één keer op de
Olympische Spelen.
Nadat hij eind 2010 zijn carrière beëindigde, ging
hij werken op de PR- en communicatieafdeling
van de Rabobank Wielerploeg, die inmiddels is
opgeheven.
Tegenwoordig
is
Moerenhout
werkzaam als “Coach Moerenhout” en geeft hij
lezingen en clinics. Ook organiseert hij jaarlijks de
Koos Moerenhout Classic, een toertocht door
Flakkee, Zeeland en Brabant. Vanaf dit jaar heeft
hij een nieuwe job: hij wordt ploegleider van
onder andere Olympisch kampioene Marianne
Vos.
In
een
interessante
presentatie
vertelde
Moerenhout over zijn weg naar de top en over
de hoogte- en dieptepunten die hij als wielrenner
meemaakte.

Met leuke anekdotes over zijn carrière in de
wielertop en interessante vergelijkingen tussen
de topsport en het bedrijfsleven, wist hij de
aanwezige sponsoren meer dan een uur te
boeien.
Ook de vragenronde leverde interessante
discussies op, waarbij Moerenhout het
onderwerp doping niet uit de weg ging en
vertelde hoe hij kijkt naar de huidige status van
de wielersport. Het daverende applaus aan
het einde van de presentatie verraadde dat
de sponsoren zeer hadden genoten van het
optreden van eilandgenoot Moerenhout, die
als jeugdspelertje van FIOS regelmatig
wedstrijden op De Koepel speelde.
Na deze presentatie was het tijd voor een
“Petje op Petje af” quiz, waarbij de
aanwezigen werden getrakteerd op vragen
over DBGC, voetbal en wielrennen. Na een
spannende strijd bleven bij de laatste vraag
Cor Hanenberg en Wilko Pulleman over.
Laatstgenoemde kwam als winnaar uit de bus
en nam uit handen van Koos Moerenhout de
prijs – een wielershirt van de Koos Moerenhout
Classic – in ontvangst. Daarna werd er nog
druk nagepraat en genetwerkt onder het
genot van een hapje en een drankje.
DBGC kijkt met een tevreden gevoel terug op
de tweede sponsoravond en hoopt dat de
editie van 2013 minstens zo succesvol wordt.
De voorbereidingen zijn in volle gang!

Ook sponsor worden?
We hebben talloze sponsormogelijkheden! Neem contact op met de sponsorcommissie van
DBGC via: sponsorcommissiedbgc@gmail.com.

