
LAATSTE NIEUWS 

Rob Gieben: DONK is een prettige club om te werken met een 

selectie die voor 90% uit eigen spelers bestaat 

Geplaatst op donderdag 19 oktober 2017 om 20:56 uur 

 

Na een tweetal jaren bij Graaf Willem II VAC vertrok Rob Gieben naar zondag derdeklasser 
DONK dat uit de tweede klasse degradeerde. Tijd om na 4 wedstrijden en een mooie 
voorbereiding Rob Gieben een paar vragen te stellen.  

 

Rob, hoe bevalt het bij DONK?                          
Tot op heden werk ik heel prettig. DONK is een club met mogelijkheden op prestatief 
gebied. De technische organisatie welke wordt aangestuurd door technisch manager Patrick 
Akerboom staat als een huis, ik heb de beschikking over een grote en kwalitatieve goeie 
spelersgroep en de accommodatie is super. Daarnaast is de beleving binnen diverse 
geledingen van de club positief en merk ik om mij heen dat een ieder graag het beste er van 
wil maken.    

Als je 3 verschillen moet noemen tussen DONK en Graaf Willem, welke zijn dat dan?  

Naast verschillen zijn er ook zeker overeenkomsten. Enkele van die overeenkomsten 
zijn dat beide clubs een sterke ledenbinding hebben en graag op een gezonde manier welke 
m.i. hoort bij een 2e/3e klasser (dus zónder betalingssysteem én met veel zelf opgeleide 
spelers) willen groeien naar een stabiel tweede klasse niveau.   

  

Het grote verschil tussen beide clubs ligt op het vlak van de technische organisatie, waar je 
als staf erg van afhankelijk bent. Waar Graaf Willem in de afgelopen zes jaar helaas een ad 
hoc beleid heeft gevoerd door vier technische commissies en vier hoofdtrainers (w.o. één 
ontslag) en een handvol assistenten te slijten, heeft DONK reeds vele jaren een stabiele 
organisatie staan. Dat geeft rust, zowel binnen de staf, spelersgroep, technisch management 
en uiteindelijk binnen de gehele club. 

 



Als je 3 verschillen moet noemen tussen de Haagse regio en de Rotterdamse Regio, welke 
zijn dat dan?              
DONK speelt als Goudse club feitelijk in de Goudse afdeling, waarin ook enkele Rotterdamse 
ploegen zitten. Ik heb nu vier wedstrijden gespeeld en moet zeggen dat het niveau mij zeker 
niet tegenvalt en is te vergelijken met 3B waar Graaf Willem in speelt. Een echt verschil 
tussen de regio's kan ik niet aangeven.    
 
Je staat bovenaan met 12 uit 4, had je dit verwacht?                   
DONK is vorig seizoen gedegradeerd uit de tweede klasse. Het is dan altijd afwachten of en 
op welke manier een selectie/club de klap weer te boven komt. Na een 
gesplitste voorbereiding in juni en augustus is het altijd afwachten waar je exact staat. Zowel 

het eerste, tweede, derde en het vierde hebben een prima start en dat is natuurlijk erg 
prettig.        
 
Hoe reageert men op de club op de prestaties?             
Na een seizoen met veel verliespunten en een uiteindelijke degradatie is het voor de gehele 
club natuurlijk een droomstart. Maar er is zeker geen hosanna stemming en dat is maar goed 
ook, want er is nog helemaal niets te vieren. Wat de spelers laten zien is gewoon harstikke 
goed, is uitstekend voor het zelfvertrouwen, maar meer dan dat is het zeker niet.  

Hoe ziet een trainingsweek van DONK eruit? 

Dinsdag vóór de training zitten we boven voor de nabespreking en vervolgens gaan we het 
veld op voor de training. Donderdag is de tweede training van de week en bespreken we op 
het veld wat we van de komende tegenstander kunnen verwachten. Op beide 
trainingsdagen is de fysio aanwezig voor de hersteltraining. De donderdagavond na de 
training is het clubavond en dan is het extra gezellig. Zondagmiddag hebben we de 
wedstrijdbespreking en dan moet het weer gaan gebeuren.    

Ben je tevreden over de selectie?                 
Ja uiterst tevreden. We hebben een 43 koppige selectie waarvan de eerste groep met 20+2 
en de tweede groep met 20+1 traint. Deze selectie bestaat uit meer dan 90% zelf opgeleide 
spelers.   

   
Wat zijn de doelstellingen voor dit jaar?                          
Na degradatie staat primair het herstel (plezier en beleving in het spelletje herwinnen) en 
vervolgens moeten we kijken waar deze groep toe in staat is. Naast het door ontwikkelen 
van de eerste jaars seniorenspelers, waarvan er de afgelopen wedstrijden drie in de basis 
hebben gespeeld, staat de ontwikkeling van een andere speelwijze centraal. Waar de ploeg 
vorig seizoen grotendeels achteruit heeft gelopen, willen we nu graag waar mogelijk 
dominant op de helft van de tegenstander spelen. Klinkt en leest erg leuk, maar om dat te 
realiseren is veel nodig. Ik moet zeggen dat, ondanks er nog heel veel te verbeteren valt, de 
jongens het prima oppakken.   
 


