
zondag 5 juli 1964   DONK op weg naar bekerfinale

Na twee uur voetbal strafschoppenslot

DONK bereikt finale van  
bekertoernooi
D.O.N.K. – Roodenburg 1–1  D.O.N.K. heeft in de halve finale van het 
bekertoernooi in district 2, aan het langste einde getrokken. Het heeft kracht en 
inspanning gekost, maar dat mag niet verwonderen in de strijd tussen een vierde 
en een tweede klasser. Dat D.O.N.K. na viermaal 7½ minuut verlengen en 
strafschoppen de vlag kon hijsen, was nog verdiend ook. Niet dat het beter 
speelde dan de Leidenaars, althans wat technisch voetbal betreft, maar het heeft 
zo pittig, volkomen fair overigens gevoetbald, dat de gasten niet in hun normale 
spel konden komen. De bal even stilleggen en kijken waarheen de pass het beste 
kon worden geplaatst, stonden de Gouwenaars niet toe. Was de bal voor de voet 
van een tegenstander, dan was er meest onmiddellijk een Goudse voet bij, die 
probeerde iets vlugger tegen de bal te trappen en vaak met succes.

Van Vliet  stopte  drie  penalty’s
De wedstrijd was daardoor stellig niet fraai, maar dat werd voor  het teleurstel-
lende aantal kijkers vergoed door een overdaad aan spanning. Roodenberg dat 
met vijf invallers, in casu probeersels aantrad, opende de score door De Os, die in 
de 18e minuut een geslaagde overrompeling doeltreffend afrondde (0–1).  
Daarna heeft het er even op geleken dat DONK  het zelfvertrouwen ging  
verliezen. Er werden voorzetten voor eigen doel gegeven, er werd verkeerd 
geplaatst enz. Maar spoedig waren de zenuwen weer onder controle en was de 
thuisclub, net als tevoren, stellig niet minder vaak in de aanval.
In de tweede helft zelf had Donk een flink overwicht en het kreeg door foutief 
terugspelen van Leidse verdedigers een paar dotten van kansen, waarvan evenwel 
geen gebruik werd gemaakt.

Eenmaal speelde Roodenburger De Jonge terug op het door Keerweer verlaten 
doel en moest deze achter de bal aanspurten om die te grijpen, volgens het 
publiek achter de doellijn, doch dat kon de scheidsrechter niet constateren.  
Een paar minuten later ving de naar het midden gelopen DONK speler Jaspers 
een van links komende pass op en z’n “loeier”, die door de wind een gebogen   
aan kreeg, was voor Keerweer onhoudbaar (1–1).
Zo was de stand nog toen “de speeltijd verstreken” was, dus werd er verlengd. 
Roodenburg dat z’n zelfverzekerdheid kwijt was, kreeg geen werkelijk doelrijpe 
kansen, Donk daarentegen een stuk of drie. De voorwaartse wisten er door de 
haast, die betracht diende te worden, echter geen gebruik van te maken.  
Later ging de vermoeidheid kennelijk een woordje meespreken, zakte het tempo 
en ontbrak de fut om er nog iets goeds van te maken.
Mede daardoor bleef de stand gelijk en moesten strafschoppen, voor elke partij 
vijfde, door vijf verschillende spelers te nemen, de winnaar aanwijzen. Van Vliet 
van DONK ging het eerst onder de lat. Hij stopte drie van de vijf strafschoppen!
Daardoor behoefden zijn medespelers Keerweer maar driemaal te passeren en 
dat was bij de 4e strafschop reeds gebeurd. Doelman Van Vliet de man van de 
wedstrijd. DONK naar bekerfinale.
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zondag 12 juli 1964   DONK bekerwinnaar

In vierde minuuut van verlenging beslist

Met doelpunt van Jaspers 
werd DONK bekerwinnaar
De kroon is op het werk gezet: DONK heeft zondagmiddag de enerverende 
finale van de strijd om de districtsbeker gewonnen. Met 3 – 2 versloeg de 
Goudse vierdeklasser concurrent Alblasserdam. In de vierde minuut van de 
verlenging bracht een solo van Jaspers de beslissing. De bloemen – enkele  
minuten daarvóór ijlings onder de stoel van de voorzitter verborgen – 
konden toch in handen van aanvoerder Frieling worden gedrukt. 
De beker verhuisde uit handen van bondsbestuurder Dirk Nijs naar DONK’s 
prijzenkast, maar wat is die zege een dubbeltje op z’n kant geweest . . . 

Strijd en spanning van begin tot eind
Ruim tweeduizend kijkers op het terrein van het Rotterdamse Neptunus, waar 
deze bekerfinale gespeeld werd, hebben waar voor hun geld gekregen. Er mocht 
geen voetbal van grote klasse worden gespeeld, er was strijd van de eerste tot de 
laatste seconde, er was spanning van het begin tot het eind. Om iedere  
centimeter hebben de twee finalisten gevochten. Jammer, dat ik geen twee bekers 
heb, zei de heer Nijs na afloop.
In de eerste minuten van het boeiende gevecht leek Alblasserdam de grote 
kanshebber. Het ging in een adembenemend  tempo van start, een tempo waar 
wel DONK’s voortreffelijk spelende spil Wiezer en rechtsback Ben Frieling een 
antwoord op vonden, maar linksback Van Ewijck aanvankelijk op mistastte. 
Alblasserdam ’s snelle aanvalsacties, over de rechtervleugel geleid, werden 
daardóór voor DONK bijzonder gevaarlijk. Dat werd met enkele stevige schoten 
geëtaleerd, dat kwam nog duidelijker tot uiting toen midvoor Vos ter afronding 
van zo’n actie in de zeventiende minuut z’n schoen tegen de bal drukte. Want die 
behandeling gaf Alblasserdam een 1 – 0 voorsprong.
Gelukkig kon Van Ewijck zich daarna langzamerhand beter aanpassen en zelfs naar 
een voortreffelijke vorm groeien. Gelukkig voor DONK kon Alblasserdam dit 
hoge tempo niet handhaven. Het Goudse team kreeg de kans om dit doelpunt van 
tegenwicht om de aanvallende rol over te nemen en het deed dat voortreffelijk.
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Loon naar weken
Drie minuten slechts heeft Alblasserdam de voorsprong kunnen handhaven. 
Toen schoof de actieve, bijzonder beweeglijke midvoor Leo Helmond de bal 
buiten bereik van goalie Verschagen in de hoek van de kooi en dat betekende 1–1.
DONK hield daarna de vinger stevig in de pap. Het vocht voor wat het waard was 
en het kreeg na een goed half uur loon naar werken. Op dat moment speelde 
Jaspers z’n vleugelmaat Meewezen, vrij en die greep z’n kans maar al te graag 
(2 – 1). 
Zou DONK die voorsprong kunnen vasthouden? Zou het de Alblasserdam –  
elf van de gelijkmaker kunnen afhouden? Met de rug tegen de muur kwam de 
Goudse ploeg in de tweede helft. Keer op keer hielden de supporters de adem in. 
Knap van DONK’s defensie plus het zelf zat Alblasserdam wat onbesuisd achter 
de bal aanjoeg gaven, het DONK – bestuur de gedachte om de bloemetjes maar 
vast op te zoeken. Laat een minuut nadat deze op de tribune gearriveerd waren, 
plotseling een foutje in de Goudse verdediging linksbuiten Detinger een fraaie 
kans geven. Laat op dat late moment, vijf minuten voor het einde, de winst, naar 
het leek, uit DONK’s vingers glippen.
Een verlenging, eventueel vier maal zeveneneenhalve minuut lang, kwam er aan te 
pas. Nerveus werd de strijd weer, immers de ploeg, die nu een doelpunt maakte, 
zou bekerwinnaar zijn.

Nu wel
Tot vier minuten na het begin van die verlenging durfde niemand een favoriet te 
tippen. Alblasserdam en DONK kregen beide kansjes, vrij gelijk verdeelt. Toen 
probeerde Jaspers voor de zoveelste maal met een solo door die Alblasserdamse 
defensie heen te breken. Wat hem tien maal mislukt was, lukte op dit beslissende 
moment de elfde maal wel. Alleen kwam hij voor doelman Verschagen, met een 
schot dat de bal via de binnenkant van de doelpaal in de touwen bracht zag deze 
zich gepasseerd ( 3 – 2 ). De vierhonderd Gouwenaars onder het publiek konden 
de handen in de hoogte steken. DONK was voor een vierdeklasser – meer dan 
honderd teams namen deel aan deze bekercompetitie – knap werk.


