
Prachtig complex met twee velden 
bij de Julianasluis

De Goudse R.K. Sportvereniging D.O.N.K. 
heeft een paar grote dagen achter de rug. 

Zaterdag was het ogenblik aangebroken 
dat het nieuwe terreincomplex, dat bij 
de Julianasluis aan de rand van de stad 
grotendeels op het grondgebied van de 
gemeente Moordrecht is aangelegd, kon 
worden in gebruik genomen, een 
gebeurtenis, die samenviel met de 
viering van het dertigjarig bestaan van 
de club en er het luisterrijke hoogte-
punt van was. 

Het is een prachtig home, dat D.O.N.K. 
gekregen heeft: een ruim hoofdveld, een 
bijterrein (dat nog afgewerkt moet 
worden) en een mooi clubgebouw, 
flinke kantine en royale kleed- en 
wasgelegenheden met warm en koud 
water, met toegangswegen en een 
terras, alles bijeen een complex van 
bijna dertigduizend vierkante meter 
groot. 

Een trots bezit, ook al, omdat D.O.N.K. 
het grotendeels uit eigen kracht heeft 
moeten bouwen en er jarenlang voor 
heeft moeten werken.

Er bestond, grote belangstelling  
Zaterdagmiddag voor de feestelijke 
opening. Met vele voetbalofficials waren 
aanwezig de heer K.H. Brandt,  
burgemeester van Moordrecht,  
deken J.F.A. Bots en de pastoors  
L. Roelvink van Moordrecht, 
Arc. v.d. Hoeven O.F.M. van de St.Joseph 
parochie en A.J. Vergeer O.F.M. van de 
parochie van het N. Testament in de 
Korte Akkeren.

De heer TH. Arts voorz. van D.O.N.K. 
voetbal, sprak een welkomstwoord tot 
allen daarbij in het bijzonder tot deken 
Bots, burgemeester Brandt en Mevr. 
Brandt, wie een D.O.N.K. junior 
bloemen aanbood. D.O.N.K. ’s erevoor-
zitter en mede oprichter, de heer  
J. Kasbergen en de heer D.L. de Jong, 
bouwkundige bij de Provinciale  
Waterstaat, begroetend. Deze laatste 
betrok de heer Arts in de eerste plaats 
de sportvelden te stichten. Zijn dank 
ging voorts uit naar Rijksdienst voor de 
Uitvoering van Werken voor de ver-
leende subsidie, de Ned. Heide Maat-
schappij, die de aanleg heeft verzorgd 
en dat heeft gedaan op een lofwaardige 
wijze en naar vele andere instanties. 
In het bijzonder memoreerde de heer 
Arts de vlotte en welwillende mede-
werking van het gemeentebestuur van 
Moordrecht, met aan het hoofd  

burgemeester Brandt, die als er  
moeilijkheden waren, zich er persoon-
lijk voor spande om een gunstige 
oplossing te krijgen. “Een groot werk is 
gereed-gekomen ten bate van de 
opvoeding en de lichamelijke vorming 
van de jeugd” besloot de heer Arts.

De hoogeerw. Heer J.F.A. Bots zegende 
hierna het clubgebouw en terrein in, na 
vooraf te hebben uiteengezet dat de 
inzegening rust op de overtuiging dat 
ieder ding slechts tot zijn doel en 
betekenis komt in het verlangen van 
God. Het spel, goed gespeeld, vormt de 
mens zoals we die nodig hebben en zo 
zal ook hier het spel een zegen zijn zo 
zei de deken.

Een goede buur . . .
Burgemeester K.H. Brandt constateer-
de dat in dit geval de stedeling naar het 
platteland is gekomen om er zijn sport 
te beoefenen. Op sportgebied is er 
geen tegenstelling tussen stad en 

platteland, omdat beide overtuigd zijn 
van de zegenrijke werking van de sport 
op lichaam en geest van de jeugd.  
Na er op gewezen te hebben dat de 
goede eigenschappen van de sport, al 
wat men er tegen kan aanvoeren verre 
overschaduwen, zei de burgemeester  
D.O.N.K. met bijzonder genoegen 
welkom in Moordrecht toe te roepen, 
terwijl het hem verheugde, dat waar er 
blijkbaar in Gouda voor D.O.N.K. geen 
geschikt speelterrein was te vinden, 
Moordrecht er wel een ter beschikking 
kon bieden. Zo moge men de waarheid 
bevestigd vinden van: “Een goede buur 
is beter dan een verre vriend”, zei de 
heer Brandt, die tenslotte de terreinen 
voor geopend verklaarde.

Een stroom van gelukwensen en 
geschenken voor D.O.N.K. volgde. 
De heer W. Boosman, voorzitter van de 
afdeling Gouda van de K.N.V.B., bood 
een Rood-wit-blauwe vlag aan: de heer 
H. v. Soest, als voorzitter van de 
Belangengroep der Goudse Voetbal-
clubs, overhandigde namens de zuster-
verenigingen een geschenk onder 
couvert: de heer J. Muurling gaf uit 
naam van de scheidsrechtersvereniging 
twee oranje grensrechters vlaggen ten 
geschenke: de heer F.J.M. Verouden, 
voorzitter van het district Gouda van 
de Ned. Kath. Sportbond bood een 
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couvert met inhoud aan en namens de 
vereniging U.N.I.O. te Oudewater een 
zilveren beker, welke trofee D.O.N.K. 
heeft gewonnen omdat het in de 
nederlaagserie de enige was geweest, 
die U.N.I.O. had geklopt.

Schriftelijke of telegrafische geluk-
wensen waren o.m. binnengekomen van 
de geestelijke adviseur van de  
Ned. R.K. Sportbond, de eerwaarde 
heer Th.W.M. v.d.Lugt Jr., ir. H.F. Hopster, 
vice voorzitter van de K.N.V.B. en de 
heer L.T. v.d. Wal, directeurhoofd- 
ingenieur van de Provinciale Waterstaat. 

De feitelijke opening van het terrein 
geschiedde met het hijsen van de 
vlaggen.
Burgemeester Brandt deed, terwijl de 
R.K. Harmonie “St. Ceacilia” het 
Wilhelmus speelde, de nationale 
driekleur aan een mast ontplooien, 
waarna pastoor Roelvink, onder de 
tonen van 
 
“Aan U o koning der eeuwen” 
 
de pauselijke vlag deed omhoog gaan.

Junioren van D.O.N.K. en O.N.A. 
betraden daarop als eersten het 
speelveld voor de praktische ingebruik-
neming. Hun vinnig gespeeld partijtje, 
waarvoor de bijna 79 jarige ere  
voorzitter van D.O.N.K., de heer  
J. Kasbergen, de aftrap deed, won de  
O.N.A. jeugd met 2 – 1.
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Gouds elftal won 3-0
De officiële openingswedstrijd, waar-
voor de bal door estafettelopers van 
het oude terrein aan de Bodegraafse-
straatweg naar het nieuwe veld werd 
gebracht, ging tussen een Goudse  
K.N.V.B. elftal en de Rotterdamse 
tweede klasser C.V.V. 
Hiervoor bracht burgemeester Brandt 
de bal aan het rollen. Het werd een 
interessante, levendige en afwisselende 
kamp. 
De eenheid van de Goudse combinatie 
viel erg mee, soms zelfs bleek het 
plaatsen beter verzorgd dan bij de 
Rotterdammers. 
Van weerskanten werd met veel vuur 
gespeeld. Het tempo lag zeer hoog. 
Krachtsverschil was er heel weinig. 
Over het algemeen waren de Gouwe-
naars een tikje meer in de aanval. Hun 
voorhoede speelde snel en verrassend, 
doch aanvankelijk hadden de  
Moordrechtspelers Kasbergen en 
Frederiks bij die flitsende pogingen iets 
te veel tijd nodig om tot schieten te 
komen, zodat het alleen Huyzer en 
Walthie waren die Diephout moeilijke 
ogenblikken bezorgden, mede ook 
omdat Vermeer de goede richting niet 
wist te vinden. De voorhoede van C.V.V. 
wist niet zo veel verrassing in haar spel 
te leggen. Zij werd door de geheel uit 
O.N.A. spelers bestaande verdediging 
van de combinatie, waarin vooral 
stopperspil C. de Jong uitblinkt behoor-
lijk in bedwang gehouden.
Zo zag een talrijk publiek gedurende 73 
minuten een strijd die snel op en neer 
golfde, tal van fraaie momenten had, 
maar waarin doelpunten uitbleven. 
Het bleek, dat her terrein ruim en goed 
gelijk is, maar harder dan men dat in 
Gouda en omgeving gewend is. De 

hoger en verder doorstuitende bal 
speelde de spelers nogal eens parten.
In het laatste gedeelte van de kamp, 
toen de Gouwenaars geleidelijk een 
groter overwicht hadden gekregen, ging 
het doelpunten maken ineens vlot. 

Lag het daaraan dat de Goudse voor-
hoede de C.V.V. defensie murw had 
gespeeld of konden de gecombineerde 
in de toenemende duisternis beter uit 
de voeten dan hun gasten? Het valt 
moeilijk te zeggen, maar binnen tien 
minuten troffen de gastheren driemaal 
de roos. Eerst was het Huyzer, die een 
verre pass van L. de Jong in het net 
werkte, even later schoot Kasbergen de 
eerst door Vermeer ingeschoten, maar 
teruggeslagen bal langs Diephout en 
kort daarop vond Frederiks, nadat 
Huyzer de bal voor het doel gebracht 
had een gaatje. Zo werd het 3 – 0 en 
daar bleef het bij, omdat de scheids-
rechter zeven minuten voor tijd het 
inrukken daar het te donker werd.

Feestviering
Zondag heeft D.O.N.K. zijn dertigjarig 
bestaan gevierd. De dag begon met een 
P. Bertels, O.F.M. opgedragen H. Mis in 
de parochiekerk van de H. Joseph.  
Na afloop verenigden zich driehonderd 
D.O.N.K. leden en juniores in het 
Veemarkt Restaurant aan een gemeen-
schappelijk ontbijt. Tijdens dit ontbijt 
geschiedde de installatie van pater 
Bertels als geestelijk adviseur der 
vereniging. 

Tevens werden enige leden en bestuurs-
leden, die van de oprichting af lid zijn, 
gehuldigd met het clubinsigne in zilver.

En ook nu weer een geschenkenregen 
voor D.O.N.K. Het voornaamste 
daarvan was wel de warmwater 
installatie van het clubgebouw, die de 
leden aanboden. 
De heer P. v.d. Sanden, voorzitter van 
het centraal bestuur van D.O.N.K. , 
verraste namens de zeven andere 
sportafdelingen, D.O.N.K. voetbal met 
de letters D.O.N.K. op het clubgebouw. 
De junioren commissie bood uit naam 
van de jeugd wimpels aan. 
Voorts ontving D.O.N.K. voetbal nog 
enige cadeaus.

Ook de bestuursleden persoonlijk 
werden niet vergeten, zij kregen van de 
leden elk een geschenk onder couvert 
als blijk van dank en waardering voor 
hun arbeid. De ochtend werd opgeluis-
terd met muziek en zang van de 
Hawaianband “De Samoe Eilanders” en 
besloten met een toespraak van de ere 
voorzitter en medeoprichter, de heer 
J.Kasbergen.

’s Middags trok men weer naar het 
nieuwe terrein. Daar speelden eerst de 
D.O.N.K. veteranen tegen de veteranen 
van Gouda, welke laatste de knust nog 
lang niet verleerd waren en met 7 - 0 
wonnen. 

Daarna traden de eerste elftallen van 
D.O.N.K. en Moordrecht tussen de 
lijnen. Moordrecht won met 5 – 0.

’s Avonds was opnieuw het Veemarkt 
restaurant feestterrein. 
De toneelvereniging R.K.D.C. voerde 
daar het blijspel “Een bruid kwam op 
bezoek” op. 

Een bal besloot de feestdagen.


