Zeven
4
De competitie is nu 4 rondes “oud”.
En het valt over de gehele linie bekeken niet mee.
Veel ploegen hebben het zwaar. Bijvoorbeeld de junioren A, aspiranten C en pupillen D: nog niet een
wedstrijd gewonnen. Bij de junioren geen grote verschillen, maar net niet genoeg voor een
overwinning. Aspiranten C: 1 zwaarbevochten punt uit 3 wedstrijden. De pupillen D kunnen veel beter,
maar strijden op dit moment voornamelijk tegen zich
zelf. Deze ploegen zullen komende periode zeker nog
punten pakken. Beter gaat het met de “jongere
garde”. Pupillen E1 voeren trots de ranglijst aan in
strijd met Quick ’21 E1 uit Oudega (Sm). En ook de
pupillen F1 staan er prima voor: Op de 2e plek, met
alleen Drachten F1 boven hen. De E2 en E3 staan op
de 3e plaats in de
Najaarscompetitie. Dit
zal waarschijnlijk niet
veranderen.
Ook de senioren 1
hebben nog maar 1
puntje gepakt in de
klasse 3A. (een 10-10
gelijkspel afgelopen zondag tegen de Pein uit Opeinde). Na verlies tegen
achtereenvolgens DES, Dio en Koru. Hier zijn Dio en OKO/Bies de
ranglijstaanvoerders. Senioren 2 heeft na 3 wedstrijden ook nog geen
punt gepakt. VZK/Donkerbroek 3 is als vanouds weer lekker op dreef,
met o.a. een 24-1 overwinning op Vitesse (Beilen) en is op dit moment
“op kop” in de reserveklasse R5Q.
3 Scheidsrechters in opleiding
Met zeven stuks jeugdploegen en de keuze om alle jeugd gelijktijdig in dezelfde middag hun
thuiswedstrijden te laten spelen hebben we natuurlijk ook veel jeugdwedstrijdleiders nodig.
Niet echt een ‘eervolle’ functie waar een ieder warm voor loopt. ‘Want vanaf de zijlijn hebben we het
altijd anders en beter gezien.’ Toch zijn ze onmisbaar. Anders kunnen de
wedstrijden gewoonweg niet doorgaan. Dus hulde aan de scheidsrechters.
En extra in de spotlight dit seizoen.
Ons bestaand scheidsrechterkorps bestaat uit: Esther de Boer, Lies
Siegersma, Haye Nicolai, Aukje Ekkels, Marc Kristiaan en Marten Oosterhof.
In opleiding en al meedraaiende in de wedstrijdcarrousel: Inge van der
Meulen, Anna Huiberts, Verena van der Veen en Elly Oosterhof.
In opleiding vanaf dit seizoen: Robin van der Veen, Sjoukje de Jong en Demi
Kooy.
Scheidsrechters in opleiding worden begeleid door de scheidsrechters met
ervaring.
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Over iets minder dan 2 maanden start de zaalcompetitie weer. De trainingen
voor de pupillen zullen als vanouds weer op de woensdag in de gymzaal
zijn. 1 pupillen E team zal samen met de pupillen F gaan trainen. De
aspiranten C en junioren A reizen op de dinsdagavond weer af naar
Oosterwolde alwaar in de sportzaal van het Stellingwerfcollege pittige
trainingen zullen volgen. Daarnaast hebben deze ploegen schottraining op
woensdagavond in de gymzaal van Donkerbroek.
De senioren 1, 2 en 3 trainen in de Bongerd in Haulerwijk.
Alle thuiswedstrijden van de competitie worden ook gespeeld in de Bongerd.
Voor up-to-date tussenstanden, verse teamfoto’s en andere leuke weetjes naar
www.korfbaldonkerbroek.nl

Programma:
26-09 Bijna alle jeugdploegen op sportpark Ontwijk, vanaf 14.00 uur
04-11 Jaarvergadering afdeling Korfbal, aanvang 20.15 uur
26-11 Algemene Ledenvergadering sv Donkerbroek, aanvang 20.00 uur
Volgende maand hebben we weer meer nieuws voor u gezeverd.

