Schiet mar roak
Kampioen
Op zaterdag 4 oktober jl. werden de pupillen E1 van Donkerbroek dan toch kampioen in de
najaarscompetitie. Dit had nl. een week eerder al moeten gebeuren in eigen stadion, maar in een
zware strijd tegen concurrent Noveas E1 werden de punten gedeeld. (5-5)
In Oldeberkoop gelukte het tegen Lintjo E1 dan uiteindelijk wel (uitslag: 1-10) en werden we met
slechts 1 verliespunt toch nog een waar kampioen. Er waren o.a. verse bloemen voor hen. Hulde.
NIET Kampioen
De bloemen die waren meegetogen naar Eastermar hadden achteraf beter aan iemand anders
uitgedeeld kunnen worden. Maar dat is niet gebeurd. Ze werden namelijk weer meegenomen naar
Donkerbroek. En hier verdeeld onder de trainers/ coaches. Welverdiend.
Maar hoe komt dit nu zo?
Wel, onder een stralend zonnetje werd de kampioenswedstrijd in de klasse B5E iets verlaat op
sportpark De Burgerkamp gestart. (iets verlaat door een verlaat Donkerbroek B1). ((Voordeel: Tijd om
zenuwachtig te worden was er dan ook niet)). Uitgangspunten vooraf: Donkerbroek 5 gespeeld 9
punten, DOW 5 gespeeld 8 punten. Een gelijkspel is dus voor Donkerbroek voldoende. Maar winst
voor DOW….. Enfin, Donkerbroek B1 start voortvarend en komt vlot op 0-3. Hierna schud DOW de
zenuwen af en komt nog voor de rust op 3-3. Na de thee loopt DOW uit naar 5-3 en bakt Donkerbroek
B1 er aanvallend weinig meer van. Met meer “geluk dan wijsheid” komen we toch weer gelijk: 5-5.
(dus voldoende voor het kampioenschap!). Echter, onder hoogspanning verliezen we in de
verdediging knullig balverlies en weet DOW B1 te scoren. “Gesteund door billen knijpend thuispubliek
langs de lijn werd de voorsprong door de ploeg van trainer-coach Pieter Rense Oosterhof tot het eind
toe vast gehouden.” (citaat van webside DOW). DOW pakt dus het kampioenschap. Vreugde in
Eastermar; tranen in Donkerbroek-kamp.
Iedereen kampioen
De najaarscompetitie is alweer afgerond en de voorbereidingen van de zaalcompetitie zijn in volle
gang. De C1 had na de dikke winst op Wordt Kwiek C1 de goede vibe te pakken. Dit leverde tegen
Oerterp en kampioen De Hoeve geen punten meer op, maar wel prima wedstrijden. De D1 maakte de
veldcompetitie goed af met winst op AVO (Assen) en Korwi (Winschoten). De E2 had het moeilijk op
het veld, met geen enkel winstpuntje. Alle tegenstanders waren een maat te groot. Toch hebben ze
versterking gekregen in de afgelopen periode. Dus in de zaal VUURWERK. De pupillen F deden het
verrassend goed tot vermelding alhier. De laatste wedstrijden werden (onverwacht?) verloren. Maar
niet meer in de spotlights in de dorpskrant?? Oh, jawel.
Senioren kampioen?
De senioren 1 hadden ook hun apotheose op zaterdag 4 oktober. Op deze dag stond de ongeslagen
ploeg tegen over die andere ongeslagen ploeg, Lintjo uit Oldeberkoop. Het was loeidruk op en om het
sportveld in de Haule ( parkeren in de “nieuwbouw” van Haule). Het werd door de grote belangen
geen doelpuntrijke wedstrijd, maar spannend des te meer. Aan het eind van de wedstrijd liep Lintjo uit,
maar kwam VZK/Donkerbroek vlak voor tijd weer dichterbij. Met 1 punt verschil won Lintjo (10-11).
Maar niet getreurd: In de 2e helft van deze competitie valt de beslissing in Donkerbroek!!!
Senioren 2 verrasten vriend en vijand door op 25 september jl. Dio 3 met 12-15 te verslaan. (die op
dat moment bovenaan stond in de ranglijst). Meer van deze acties. De senioren 3 zijn versterkt met
Reintjan en hebben (hierdoor?) weer veel plezier in hun “breedte-korfbal”. Een keurige 2e plaats in de
najaarscompetitie. De midweek eindigde als 3e in hun poule. Dit gaat in de zaal zeker beter worden.
(zie Eind- en tussenstanden).
Zaalcompetitie
De senioren 1, 2 en 3 zijn bij thuiswedstrijden te bewonderen in De Bongerd te Haulerwijk. Meestal
alle 3 achter elkaar. De midweek speelt hun thuiswedstrijden op de dinsdagavonden.
De aspiranten B en C en pupillen D, E1 en E2 zijn bij thuiswedstrijden op de zaterdagmiddagen ook te
aanschouwen in Haulerwijk. De pupillen F strijden hier in Donkerbroek in de gymzaal. Zie Programma
Korfbal tot en met 30 november. Of anders de webside.
Aangepaste WEBSIDE
Voor up-to-date tussenstanden, foto’s van het KorfbalKamp, teams 2014/2015 en andere leuke
weetjes naar www.korfbaldonkerbroek.nl

Programma:
05-11 Jaarvergadering. Aanvang 20.00 uur. Clubhuis De Tobbe.

Meer losse flodders over een maand

