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Wat een
ontknoping!
Jaargang 1, editie 3, juni 2012

DBGC is terug in
de derde klasse!
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Ook de damesafdeling had
een prachtig seizoen. Meer
daarover lees je op pagina 3.

Het kostte bloed, zweet en tranen, maar na een lang seizoen
kon DBGC op zaterdag 2 juni toch feestvieren. Door een
heroïsche 2-3 overwinning op WFB promoveerde de ploeg van
trainer John Kleijn naar de derde klasse.
Vanaf het begin van het seizoen was promotie het doel. Niet
via de nacompetitie, maar middels een kampioenschap. In de
slopende titelrace verloor DBGC echter te veel punten, en
haalde concurrent Stellendam één punt meer. Daardoor was
DBGC veroordeeld tot de nacompetitie en daarin verzaakten
de blauw-witten niet.
Vervolg op pagina 2
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Henk van Noord fietste de Alpe
d’Huez op in de strijd tegen
kanker. Lees zijn verhaal op
pagina 6.
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‘Terug op het niveau
waar we thuishoren’
Vervolg van pagina 1

Nieuw beleid
De beleidsplannen van
DBGC zijn met ingang van
het nieuwe seizoen 20122013 herschreven. Het
bestuur is tot de slotsom
gekomen dat diverse
facetten van het huidige
beleid verbeterd kunnen
worden en de
organisatiestructuur nog
verder moet worden
uitgewerkt. In dit kader
worden met ingang van het
nieuwe seizoen bij de jeugd
leeftijdscoördinatoren
ingezet om de onderlinge
communicatie te
verbeteren en om het
jeugdplan naar een nog
hoger niveau te tillen.
Enkele jaren geleden heeft
DBGC de ‘move’ gemaakt
om met diverse commissies
te gaan werken ter
ondersteuning van het
bestuur. Deze koerswijziging
heeft een vervolgstap nodig
om deze commissies nog
beter te laten functioneren.
Tevens komt er een
aanpassing in de
bestuurstaken met als meest
opvallende verandering:
één bestuurslid Technische
Zaken, met zowel jeugd-, als
seniorenbeleid in zijn
portefeuille. Het nieuwe
beleidsplan 2012-2016 is in
zijn geheel op de website te
lezen.
René van den Berg

Trainer John Kleijn is vooral opgelucht. “We zijn met DBGC
terug op het niveau waar we thuishoren en dat is minimaal
de derde klasse. Of we daar in meekunnen? Daar ben ik
van overtuigd. We zullen wel over moeten gaan op een
meer reële speelwijze. Het afgelopen seizoen hebben we
behoorlijk ongestoord al onze pijlen op de aanval kunnen
richten. Hierdoor vergaten we nog wel eens te verdedigen
en dat is terug te zien aan ons doelsaldo waar we de
competitie mee afsloten (79 voor en 20 tegen, red.).”

Kleijn ziet de toekomst positief in. “Het komend seizoen
kunnen we in de selectie voor het eerst de vruchten
plukken van het goede jeugdbeleid. Voor het eerst sinds
jaren stromen er zeven spelers uit de A1 door naar de
selectie. Daarnaast komt er een speler over uit de zondag 1
en nog één uit zaterdag 3. Verder komen er nog vier
jongens van buitenaf. Zij zullen hun rol binnen de groep
moeten gaan vinden en we hopen dat zij toegevoegde
waarde gaan bieden. Met deze kwaliteitsinjectie hopen
we niet alleen maar mee te gaan draaien in de derde
klasse maar ook zeker een rol van betekenis te spelen.”
Ook met het tweede wil Kleijn hoge ogen gaan gooien.
“We zijn erg blij met de komst van Teus Felsbourg als trainer
van het tweede. Het tweede moet dit jaar kampioen
worden. We moeten er voor waken dat het ‘kwalitatieve
gat’ tussen de spelers van het eerste en het tweede te
groot wordt. Ook het tweede moet wedstrijden op niveau
gaan spelen en dat is niet tegen Barendrecht 9.”

Indeling derde klasse D seizoen 2012/2013
Binnenmaas, Botlek, DBGC, ‘s-Gravendeel, De Jonge
Spartaan, NBSVV, Oud-Beijerland, Rhoon, Rijnmond
Hoogvliet Sport, Rockanje, SNS, SSS, Stellendam, Vlotburg.
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Damesafdeling zit weer in de lift
Dames 1 en MB1 kampioen!

Het gaat goed met de damesafdeling van
DBGC. Zowel Dames 1 als de Meisjes B1
werd het afgelopen seizoen kampioen!
Het damesteam van trainer Jordi Hotting en
leider
Rien
Huibrechtse
vierde
op
donderdagavond 24 mei groot feest. In en
tegen
’s-Gravendeel
werd
met
2-5
gewonnen, waardoor het kampioenschap
in de vijfde klasse binnen was. Volgend
seizoen spelen de dames dus een niveau
hoger: in de vierde klasse.

De juniorenmeiden van trainer en leider
Henk van Noord werden jarenlang tweede,
maar konden nu eindelijk een keer juichen.
In de voorlaatste wedstrijd tegen directe
concurrent IJVV De Zwervers werd met 3-1
gewonnen, waarmee de felbegeerde titel
werd veroverd.
De MB draaide overigens een fantastisch
seizoen, waarin zelfs de halve finale van de
KNVB-beker werd bereikt; een mijlpaal voor
het damesvoetbal binnen DBGC.
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Zuidwester Toernooi
viert eerste jubileum
Het DBGC Zuidwester Toernooi heeft op zaterdag 2 juni
haar eerste jubileum gevierd. Het toernooi tussen
DBGC’ers en cliënten van de Zuidwester werd al weer
voor de vijfde keer gehouden.
Ook deze editie vervulde ‘geestelijk moeder’ Wil
Pulleman met trots. “Toen we dit evenement in 2008
voor het eerst organiseerden, wist ik dat het ook de
komende jaren een succes zou worden”, vertelt ze.
“Cliënten hebben niet zo vaak zo’n grote activiteit op
een andere locatie. De ontvangst en de aandacht van
heel DBGC vinden ze geweldig en de meesten zien ons
ook als vrienden.”
De vijfde editie gaat de boeken in als een bijzondere.
“Het was zeker een bijzondere dag”, bevestigt Wil. “Niet
alleen omdat het de vijfde editie was, maar ook door
de minuut stilte die we hielden voor Hans en Nell
Heijblom. Zij waren altijd zeer betrokken bij het
Zuidwester Toernooi.”
Hoewel het iets minder druk was dan de afgelopen
jaren, genoten de cliënten met volle teugen. “Ze
verheugen zich hier maanden van tevoren op. Omdat
het de vijfde editie was, kregen ze allemaal een
gouden bal mee naar huis. Dat vonden ze prachtig.”
Voor Wil is de organisatie ieder jaar weer een flinke klus,
vertelt ze. “Ik begin maanden van tevoren met het
benaderen van de woningen van de Zuidwester.
Ze krijgen dan informatie over de datum, aanvangstijd
en het programma. Het kost veel tijd en energie om dat
allemaal op een rijtje te krijgen. Op de woningen moet
er vaak extra personeel geregeld worden, vaak doen
medewerkers het vrijwillig. Ook benader ik sponsoren en
verzamel spullen voor de gratis verloting.
We maken een menu en een mega boodschappenlijst.
De woensdag voor het toernooi beginnen we met
bakken en braden. Gelukkig hebben dit jaar zo’n dertig
vrijwilligers meegeholpen om dit evenement te doen
slagen. Ik hoop dat er volgend jaar net zoveel animo is.
Want ook dan is er gewoon weer een Zuidwester
Toernooi.”

Buffet Zuidwester Toernooi in cijfers

4
25
65
150
200

– aantal soorten soep (gekookt in megapannen)
– aantal kilo’s gehakt en kip
– aantal beenhamen
– aantal kilo’s aardappelen
– aantal toetjes
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Nieuwe stellages rondom veld 1
In samenwerking met:

DBGC is blij te kunnen melden dat er in
samenwerking met Abresch Constructie- &
Machinebouw en HnH Staalbouw en
Conservering nieuwe stellages voor
reclameborden worden geplaatst rondom het
eerste veld.
Vijftien jaar geleden waren de reclameborden
rondom veld 1 toe aan vervanging van de
draagconstructies. Er verrezen mooie stellages
aan de overzijde van veld 1, waar al sinds jaar
en dag vele reclameborden een mooie plaats
hebben. Destijds werden deze stellages
gemaakt door enkele DBGCenthousiastelingen in nauwe samenwerking en
met materiaal van de firma Abresch.
Nu, vele jaren later, is DBGC al enige tijd uit ons
jasje gegroeid qua goede locaties voor onze
reclameborden. Een luxeprobleem natuurlijk,
maar ook dát is een probleem. De laatste jaren
waren de kleedkamers al ‘beplakt’ met
reclameborden en zagen we ons ook
genoodzaakt om de ballenvangers te
misbruiken voor onze borden. Kortom: hoog tijd
voor nieuwe stellages, besloot het bestuur van
DBGC.
Toen we dit met de firma Abresch (Thijs en
Rens) bespraken, waren zij resoluut: daar
wilden ze graag wat in betekenen!

Na enig rekenwerk is besloten dat de lange
zijde aan de overzijde van veld 1 aan de twee
zijkanten wordt vol gezet met stellages. Tevens
worden beide strafschopgebieden voorzien
van stellages zodat achter beide doelen van
zestien tot zestien stellages zullen verrijzen
waardoor rond veld 1 op mooie, symmetrische
wijze een dubbele reclame-laag zal komen.
Een grote weelde voor de vereniging!
Om deze stellages weer vele jaren mee te
kunnen laten gaan in weer en wind, moesten
deze ook nog gestraald en gespoten worden..
Ook hier vonden we een geweldige sponsor uit
onze vereniging. Henk van de Ochtend van
HNH Staalbouw & Conservering was ook heel
duidelijk: hij wil graag een sociaal steentje
bijdragen aan DBGC.
Nieuw seizoen
Zo gezegd, zo gedaan, het werk van deze
twee partijen zit er bijna op en we zijn dan ook
trots dat in het nieuwe seizoen deze stellingen
veld 1 zullen opsieren! De komende weken
zullen zij geplaatst gaan worden. Dat betekent
dus uitgraven, beton storten en monteren,
waarbij we de hulp van vrijwilligers goed
kunnen gebruiken.
Abresch en HnH: hartstikke bedankt! DBGC is er
heel erg blij mee!
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Henk van Noord
levert topprestatie
Vijf keer de Alpe d’Huez op!
Henk van Noord, een trouw DBGC-lid, heeft op
donderdag 7 juni een topprestatie geleverd.
Tijdens de actie Alpe d’Huzes beklom hij maar
liefst vijf keer de Franse berg Alpe d’Huez,
waarmee hij veel geld ophaalde voor de strijd
tegen kanker.
Twee jaar geleden was Henk op vakantie in de
streek rondom de befaamde berg. “Daar kregen
we te horen dat mijn vader Adrie van Noord niet
meer zou genezen van kanker”, vertelt hij. “Op
dat moment ontstond het idee om mee te doen
met de actie Alpe d’Huzes en zo geld in te
zamelen voor de strijd tegen kanker.”
In oktober 2011 werd Henk ingeloot en kon de
actie beginnen. Hij moest minimaal € 5.000,ophalen, en dat lukte. “Het eindresultaat heeft al
mijn verwachtingen overtroffen. Met donaties
van vrienden, collega’s en bekenden, plus de
school, DBGC en het Ikazia ziekenhuis, waar mijn
vrouw Karin werkt, heb ik uiteindelijk bijna 7.000
euro opgehaald. Een fantastisch resultaat”, stelt
Henk.

Op donderdag 7 juni was de grote dag. Om
kwart over drie ’s nachts vertrok Henk naar de
start om een goede startplek te bemachtigen.
“Doordat we zo vroeg aanwezig waren, kon ik
met de eerste groep starten en was ik al om zes
uur voor de eerste keer boven aan de finish. Het
was echt heel bijzonder om met zoveel fietsers
met elk hun eigen verhaal naar boven te rijden.”
In totaal ging Henk vijf keer naar boven, in plaats
van de beoogde zesmaal. “Ik moest vóór 18.00
uur beneden zijn om voor de zesde keer te
mogen starten; dat lukte me net niet. Daarom
heb ik van de vijfde klim alleen maar genoten!
Wat een fantastisch evenement, zoveel mensen
die je naam roepen en je naar boven
schreeuwen, daar krijg je echt vleugels van.”
Het inschrijfgeld van de DBGC EK-pool (in totaal
€ 610,-) ging in zijn geheel naar Henk, terwijl de
meiden van MB1 zelf € 50,- inzamelden. Henk;
“Bij deze wil ik alle DBGC’ers en vooral mijn
meiden van de MB 1 hartelijk bedanken voor hun
donaties en steun om dit avontuur mogelijk te
maken. Het was iets om nooit te vergeten!”
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Team FC bewijst waarde
met succesvolle Oranjedag
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NIEUWS
NIEUWS
NIEUWS
Jeugdkamp DBGC
Ook dit jaar wordt door het
jeugdbestuur weer het
traditionele jeugdkamp
georganiseerd. Van 7 tot en
met 13 juli is er voor alle pupillen
en junioren weer een
vakantieweek, waarin sport en
spel centraal zullen staan. Voor
meer informatie, over
deelname of sponsoring, kunt u
contact opnemen met:
Hans Teijn: 0187-641994 of 0611922111.

Op zaterdag 9 juni hield Team FC in samenwerking met de
jeugdcommissie de Oranjedag. Een succesvol evenement, waar
zo’n 125 mensen op af kwamen en waarmee de feestcommissie
zijn waarde maar weer eens bewees.
Dankzij het EK was zaterdag 9 juni een mooie dag om iets te
organiseren bij DBGC. Evenementen uit het verleden, zoals de
familiedag en het beachvoetvolleytoernooi, werden
samengevoegd tot één groot evenement: de Oranjedag. Een
speurtocht voor de kleintjes, een voetvolleytoernooi voor de
groteren en daarna gezamenlijk de EK-wedstrijd NederlandDenemarken kijken. Het bleek, ondanks de nederlaag van
Oranje, een succesformule. “Wij vinden het belangrijk om
dergelijke evenementen te organiseren”, zegt Alex van Kampen,
sinds jaar en dag lid van Team FC. “Het is goed voor de
teamgeest, de samenhang van alle leden onderling en natuurlijk
om de naam van DBGC als meest actieve vereniging van
Flakkee hoog te houden.”
Team FC slaagt er telkens weer in om leuke en afwisselende
evenementen te organiseren. Hoe kan dat? “Alle leden van
Team FC zijn direct betrokken bij een elftal, selectie of ‘groep’”,
vervolgt Alex. “Daarom weten we wat er leeft binnen de
vereniging en kunnen we daar op inspringen. De leden zijn: Alex
van Kampen, Rien Huibrechtse, John Moerkerke, Frank Dirkx,
Gerard van Nieuwenhuizen, Danny Pol, Esther Winkels, Martina
Westdorp, Jorien Koppenaal en sinds enkele weken hebben we
een compleet elftal met jongelingen Niels van der Kooij en Erol
Altan in de spits! Verjonging van ons team betekent toekomst en
we willen nog heel lang leuke activiteiten en evenementen
organiseren voor de DBGC-leden. Volgend seizoen gaan we in
oktober van start met het themafeest, wat weer een knaller
belooft te worden!”

Leeftijdscoördinatoren
Het bestuur heeft besloten de
structuur van de jeugdopleiding
te versterken door middel van
het aanstellen van
zogenoemde
'leeftijdscoördinatoren'. De
leeftijdscoördinatoren gaan
Hans Teijn assisteren in vele
zaken en gaan fungeren als
schakel tussen Hans, algeheel
jeugdcoördinator, en de leiders
en trainers van de teams. De
leeftijdscoördinatoren gaan
zich met specifieke
leeftijdsklassen bezighouden.
Vanzelfsprekend heeft de
onderbouw (F, E, D en MP) een
andere begeleiding nodig dan
de bovenbouw (C, B, A, MJ) en
zullen de accenten van het
takenpakket bij onderbouw
meer op voetbaltechnische
zaken liggen en bij bovenbouw
weer met blik op opleiden en
begeleiden richting senioren.
Ad de Gans (E-pupillen), Sjaak
Heemes (D-pupillen) en Piet de
Vogel (A-, B,- en C-junioren) zijn
al aangesteld. Voor de Fcategorie is het bestuur nog op
zoek naar een vrijwilliger.
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DBGC wenst u een
hele fijne vakantie…

…en we zien u volgend seizoen
graag terug op De Koepel!

