
Gijs Doolaard trainer Gouda
augustus 1968

Gijs Doolaard, 45 jaar, werkzaam op de reclame-afdeling bij Van Nelle in 
Rotterdam, tot vorig jaar trainer-manager van Hermes DVS (Schiedam), 
nu Gouda’s oefenmeester.
Druk pratend, heftig gebarend, vol plannen tot acties, zowel in financiële 
als in het begeleidende vlak.

Trainingsdag
Van een kleine semiprof-vereniging naar een grote amateurvereniging is totaal geen 
overgang, zegt Doolaard, die Gouda nog kent uit zijn Neptunesperiode.  
De Goudse-trainer, woonachtig in Alexanderstad, heeft de Rotterdamse drietanders 
zeven jaar onder zijn hoede gehad, voordat hij naar Hermes ging. Over het spelers-
materiaal, dat hij bij Gouda voorhanden heeft, kan hij nog niet veel zeggen. 
Hij heeft zijn jongens deze week pas voor het eerst aan het werk gezien en dan 
nog tegen sterke tegenstanders. Wel is hij blij, dat er een paar potentiële kandidaten 
voor het eerste elftal zijn bijgekomen. ,,Er is nu een selectiegroep van 19 spelers, 
maar daar kunnen er best nog een paar bijkomen. Iedere voetballer zal voor zijn 
plaats moeten knokken”, aldus Doolaard, die op het ogenblik met zijn mannen drie 
of vier keer in de week traint. Vorige week zaterdag had hij er een complete  
trainingsdag van gemaakt van ’s morgens 10 uur tot ’s middags half vier, waarbij 
naast de praktijkoefening ook theorielessen en een lunch behoorde.

Acties
Hoewel deze training in Gouda enig in zijn soort is, valt Gijs Doolaard bij Gouda tot 
op heden sterker op door zijn activiteiten in het organisatorische vlak. Hij is niet 
aangesteld als manager bij Gouda, maar voelt zich wel ongeveer zo en er is niemand, 
die hem dat kwalijk neemt, want hij doet het belangeloos uit een soort clubliefde.
Op zijn aandrang zijn er 11.000 stencils gedrukt en onder alle Goudse gezinnen 
verspreid met de oproep aan de voetbaltoto deel te nemen.  
,,Iedere pooldeelnemer levert de vereniging f 15 per jaar op”.

Doelpuntenactie
Er komt een doelpuntenactie, waarbij de deelnemers aan het begin van het seizoen 
kunnen raden hoeveel doelpunten Gouda deze competitie gaat scoren.  
Bij ieder doelpunt, dat door de Gouwenaars wordt gemaakt, moeten de deelnemers 
vijftig cent betalen.

Genummerde programmabladen
Er komen genummerde programmabladen ,,Gouda thuis” bij iedere wedstrijd op de 
Nieuwe Vaart. In de pauze wordt dan de wedstrijdbal onder de kopers verloot.
Er loopt al een tegelactie. 
Doolaard wil de oude trainingsruimte achter de tribune bestraten, zodat daar  
volleybal, voetbaltennis, badminton en basketbal kan worden gespeeld.

De leiders van alle elftallen hebben van de Rotterdammer een cahier gekregen met 
tal van gegevens over hun elftal en wat algemene bijzonderheden.
In het vervolg zal er maandelijks een vergadering komen met de leiders, waarbij dit 
cahier zal worden aangevuld.
Het is zo maar een greep uit de activiteiten van Doolaard, die alles realiseert in 
samenwerking met het jeugdbestuur (samengesteld uit junioren).
Het is begrijpelijk, dat Gouda gelukkig is met deze man, voor wie geen moeite te 
veel is.

Gijs Doolaard aan het werk op het  
trainingsveld  
(oude veld van De Jodan Boys) 
aan de Nieuwe Vaart.
Voor spelers uit die tijd moet dit een 
bekend beeld zijn. 
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