Schiet mar roak
KorfbalThriller
De spanning heeft het toppunt bereikt: Onze
senioren 1 wisten de ploeg van Lintjo 1 in eigen
huis te verslaan. (10-12). (het 1e puntverlies
voor Lintjo van dit seizoen !!). Beide ploegen
bezetten nu de koppositie in de ranglijst met nog
1 competitieronde te gaan. En wel op 30 en 31
mei aanstaande. Op 30 mei reist Lintjo 1 naar
Veeningen om aldaar het plaatselijke Vefo te
bestrijden. Dat behoeft normaliter niet zo’n
probleem te zijn.
Veel zwaarder heeft
Donkerbroek/ VZK 1 het
een dag later. Dan komt
SDO uit Schoonoord op
visite in Donkerbroek. SDO bezet de 3e positie in
de ranglijst en is in deze fase niet de ideale
tegenstander. Maar goed: in eigen huis met veel
steun aan de kant moeten we het gewoon doen. Bij
winst van zowel Donkerbroek /VZK als Lintjo wordt
er een beslissingswedstrijd uitgeschreven door de
KNKV !

Kampioenen
Op zaterdag 9 mei werden de pupillen D in eigen huis
kampioen. En dat verraste de ploeg. Mede omdat
concurrent VZK D1 des morgens van Noordenveld D2 had
verloren. Dankuwel Noordenveld. Op sportpark Ontwijk
maakten de D1 onder leiding van Elly Oosterhof gehakt
van die andere concurrent Odis uit Elsloo. Het werd maar
liefs een uitslag van 9-2. Opvallend waren de doelpunten
van de dames en heren die nu “uit hun eigen schaduw
stapten”. Top. En hulde.

Zondag 17 mei kon de vlag in top voor de senioren 3.
Zij bleven deze voorjaarscompetitie ongeslagen.
Mede door de hulp van zowel VZK-aspiranten als
Donkerbroek-aspiranten werd dit feestelijke feit
behaald. En het bleef nog lang onrustig …..

Uitje
Op zaterdag 2 mei zijn we met heel veel jeugd naar Erm (nabij Emmen) geweest. De oudste jeugd
bond de ski’s onder
en liet zich vrijwillig
voorttrekken aan de
kabelbaan danwel
dopen in de
plaatselijke vijver. Na
een paar keren
oefenen gelukte het
de meesten een mooi
aantal meters over
het water te maken.
En natuurlijk: er zaten een paar natuurtalenten tussen. Alles met veel vermaak.
De jonkies lieten zich, verdeeld in 3 groepen, in camouflagepakken hijsen, deden een beschermhelm
op en kregen een “geweer met verfkogeltjes” uitgereikt. In de plaatselijke bossen bestreden ze elkaar
“met verve” met als doel de vlag van de “vijand” te veroveren. Na al de sportieve inspanningen werden
jong en oud herenigd om samen te lunchen aan de waterkant. Een zeer geslaagd evenement. Heel
veel foto’s op de webside. De Kangoeroe’s gingen dezelfde middag naar de kinderboerderij in
Drachten. Marmottenachtervolging, geitjerijden en veel meer educatiefs maakte het ook voor hen een
geslaagde middag.
Lintjoserie
We waren met 7 jeugdploegen en 2
seniorenploegen aanwezig op het
jaarlijkse Hemelvaartstoernooi bij Lintjo
te Oldeberkoop. Zowel de pupillen D
als de mono’s (primeur!!) werden
kampioen in hun poule. Als vanouds
zeer gezellig om met de gehele
vereniging een toernooi te bezoeken.

Schoolkorfbal
Op woensdag 20 mei werd het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gehouden. Ditmaal op het sportpark te
Haulerwijk. Er waren 23 velden uitgelegd ( ca. 2000 meter lint). Er deden weer zo’n 1000 kinderen
mee. Waaronder veel teams uit Donkerbroek. Van de Peggebult werd er 1 team kampioen in hun
poule. Bij het Startblok werden er ook 1 team kampioen in hun poule. Het team van “t Startblok mag
door naar de Friesche kampioenschappen. En er mag nog 1 team van het Startblok naar deze FK: De
beste 2e in poule X mag namelijk ook door. Veel foto’s op de websides van de scholen.
Aangepaste WEBSIDE
Voor up-to-date tussenstanden, heel veel foto’s van het Korfbaluitje van 2 mei jl. en andere leuke
weetjes naar www.korfbaldonkerbroek.nl
Programma:
31-05 Donkerbroek/VZK 1 – SDO 1, aanvang 15.30 uur
31-05 Donkerbroek/VZK 2- Heerenveen 4, aanvang 13.00 uur
Schiet mar roak: ook op Sportpark Lunia te Oldeberkoop

