Schiet mar roak
Vergadertijd
De afdelingsvergaderingen en de vergadering der Algemeen Bestuur zijn achter de rug, dus elk lid
dan wel ouder van lid is weer volledig op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club. Op 5
november jl. werd de ledenvergadering van de afdeling Korfbal gehouden. Hierbij werd het jaarverslag
van de afdeling korfbal opgeleukt door een verslag “in beeld”. Aan de hand van prachtige foto’s
werden de aanwezigen bijgepraat over het afgelopen seizoen. Dat enkele foto’s ook nog enige
discussie tot stand bracht was een mooie pre. In de vergadering werd bestuurlijk afscheid genomen
van Roos Bangma, die Donkerbroek 8 jaar op dit niveau heeft gediend. Na de lovende woorden
ontving zij een bloemetje, een enveloppe met inhoud en een warm applaus van de vergadering. Zij zal
de afdeling korfbal met enkele werkzaamheden blijven ondersteunen. (hulde). Er werd ook een
nieuwe kandidaat voor het bestuur gepresenteerd: Renita Stalenhoef-Brouwer. De vergadering had er
geen problemen mee dat de dame in kwestie toetrad tot het bestuur, zodat dit heugelijke feit ook met
een warm applaus werd ondersteund. Na het vragenrondje, waarin door ons erelid naar voren werd
gebracht dat er ergens nog een aan de korfbal uit Donkerbroek gelieerde medaille zou moeten zijn uit
het jaar 1914 (!!!!) , waren er nog wat stichtelijke woorden van de voorzitter, waarna een ieder
aanwezig werd bedankt voor de inbreng.
Zaalcompetitie
De zaalcompetitie is ondertussen al weer 3 speelronden oud. De aspiranten B en C, de pupillen E1,
de senioren 1, 2 en 3 staan alle op een keurige (soms gedeelde) 2e plaats. Houd al deze ploegen in
de gaten, want er gaan mooie dingen gebeuren. Maar ook dezen: De pupillen F1 hebben op moment
van schrijven nog maar 1 gespeeld (met winst), dus ook die staan er relatief goed voor. De pupillen D
en E2 hebben het moeilijk. De pupillen D zitten in een poule met veel ‘Grunniger’ ploegen van
gerenommeerde clubs. Op zich is dat niet erg. Maar eigenlijk zouden ze 1 klasse-niveau lager beter
tot hun recht komen. Toch weten we dat ze de nodige punten nog zullen pakken, want tegen Nic (2 e in
de poule) lieten ze prima spel zien.(uitslag 4-10). De pupillen E2 hebben het het gehele seizoen al
zwaar. Te jong en te weinig “body” voor de “E-klasse”? Maar met verse coach Wiebo de Vries en de
onderweg opgedane versterkingen liggen de overwinningen in het verschiet. Afgelopen zaterdag
waren de eerste tekenen er al: slechts 1-3 verlies tegen LDODK E8. Over de midweek is nog weinig
te zeggen: die hebben nog maar 1 wedstrijd gespeeld.
(zie wedstrijdschema en Tussenstanden)
LDODK 1 – Dalto 1 – Donkerbroek D1
We mogen weer: Deelnemen aan de hoogste korfbalcompetitie van Nederland, De Korfbal-League.
En wel op woensdag 26 november jongstleden. Dus als u dit leest is ‘t ‘ie net geweest. Verslag
hierover in de volgende Op ‘e Hichte. Wat we wel weten: onze Dees lopen hand in hand met de
spelers van Dalto. We leggen dit vast!!
Aangepaste WEBSIDE
Voor up-to-date tussenstanden, heel veel foto’s van de wedstrijden Donkerbroek E1 – Drachten E2 en
Donkerbroek D1 – NKC (N) D1 van 8 november en Donkerbroek B1 – Quick ’21 B1 van 22 november
jl., teams 2014/2015 en andere leuke weetjes naar www.korfbaldonkerbroek.nl
Programma:
06-12 F1 t/m B1 te bewonderen te Haulerwijk. Vanaf 14.00 uur.
14-12 Senioren 1, 2 en 3 te bewonderen te Haulerwijk. Vanaf 11.30 uur.
16-12 Wordt Kwiek Midweek - Donkerbroek/VZK Midweek. Aanvang 19.30 uur te Jubbega.
25-12 Eerste Kerstdag
Meer schutterij over een maand

