Schiet mar roak
LDODK 1 – Dalto 1 – Donkerbroek D1

We mochten weer: Deelnemen aan de hoogste korfbalcompetitie van Nederland, de Korfbal-League.
En wel op woensdag 26 november jongstleden. Wat waren ze zenuwachtig, de Dalto dames en heren
uit Driebergen. Met de jongens en
meisjes van Donkerbroek aan de hand
de zaal in lopen en dan presenteren
aan het 1000-koppige publiek. Zelfs zo
zenuwachtig dat ze met de rug naar het
publiek gingen staan (en met het
gezicht naar de scheidsrechter, jurytafel en reservebank, dat dan weer
wel). In ieder geval: onze topfotografe
kon niet de mooie plaatjes van onze
kids schieten waarop we hadden
gehoopt. Wel van een andere fotograaf
foto’s van voorafgaand de opmars.
Enjoy. Oh ja: LDODK verloor met 2426, waarbij met name Barbara Brouwer
van Dalto een “pain in the ass” was
voor LDODK. Met wie liep ze aan het
handje???
Wisselwachter
De zaalcompetitie loopt richting wissel: de 1e helft van deze competitie is zo’n beetje gespeeld. In
januari moeten veel teams vol aan de bak en krijgt de rangorde vaak z’n definitieve vorm. Een blik.
De aspiranten B voeren de ranglijst aan in de klasse B5C. Concurrent Wez Handich uit Rottevalle
werd 13 december jl. verslagen met 5-3. Weinig doelpunten, maar dus voldoende voor de winst. De
volgende topper is tegen VKC op 3 januari 2015.

De aspiranten C hebben de 1e twee wedstrijden op karakter gewonnen, maar moesten diep buigen
voor de ranglijstaanvoerders Altijd Kwiek (Veenhoop) en Kinea (De Knipe). Opvallend hier is dat de
tegenstanders (te) gemakkelijk een wedstrijd (willen) afblazen. De ene werd door ons niet
geaccepteerd, de ander wel. De D1 speelde 2 pittige wedstrijden tegen Hoogkerk D2. In de
thuiswedstrijd werd het in een beladen samen zijn 6-6. (het bestuur van Hoogkerk bood later in de
week schriftelijk excuses aan voor het gedrag in het veld (spelers) als naast het veld (ouders) en gaf
aan stevige gesprekken gehad te hebben met de jeugd en leider(s); “Hoogkerk onwaardig”, aldus de
zelf-reflexie). Een weel later verloor Donkerbroek D1 met 6-4 in het Groningse.
De E1 krijgt verrassend genoeg stevige verliezen om de oren. Na de overwinning in de eerste
zaalwedstrijd werd er niet meer gewonnen. Al moet wel gezegd dat men al 2x koploper Mid Fryslan
tegen kwam en ook runner-up Olympia (Twijzel) was een maatje te groot.

De pupillen E2 beginnen steeds beter te draaien. De laatste
wedstrijd was tegen buur (en oude club van coach Wiebo de Vries)
Wordt Kwiek. De Jubbegaasters kwamen wel op een 0-2
voorsprong, maar na de 1-2 van Bente de Vries waren onze kids
superfanatiek en hing de 2-2 in de lucht. Maar, Luna, Lizzi, Lenneke
(L)Anouk, (L)Thomas en (L)Benthe gelukte het echter niet meer om
te scoren. Uitslag 1-3. (de eerste overwinning van dit seizoen hangt
echter in de lucht, wis en waarachtig).
De pupillen F1 doen het hartstikke goed met een gedeelde 3 e positie
op dit moment. Jammer van het 4-5 verlies op zaterdag 6 december
jl. Op 13 december wonnen de “youngsters” met 8-12 !! van
Westergo. (in Bolsward). Kunnen de B1 wat van leren.
Senioren ahoy.
De senioren 1 zijn na de wedstrijden van 14 december jl.
ranglijstaanvoerder!!! Jawel. En wel tezamen met SDO uit
Schoonoord. Jawel. U kunt het zich vast nog wel herinneren: de
apotheose van maart 2013. In Schoonoord moest toen de kampioen
komen uit de laatste wedstrijd van het zaalseizoen: SDO (S) 1 – Donkerbroek/ VZK 1. Als bekend:
SDO won in de slotminuten met 1 doelpunt verschil. Nu zijn ze dus weer terug in de 4 e klasse en
delen beide ploegen na 6 gespeelde wedstrijden de eerste plaats. Maar hoe kan het ook anders. De
senioren 1 hebben versterking gekregen van ons eigen Aukje Ekkels. Ze rent en draaft alsof ze een
twintiger is. En ondertussen de broodnodige routine meebrengen. Vet Cool. Hoe dan ook: spannende
tijden. En nog meer spannende tijden: de 2 e positie van Donkerbroek/ VZK 2. Onder leiding van coach
Wiebe Duin draait de (smalle) selectie als een tierelier. Er werd in ieder geval 2 maal met 1 punt
verschil gewonnen. Ga zo door.
De senioren 3 moeten het nu dus zonder Aukje doen en dat vertaalt zich blijkbaar in de uitslagen.
Twee maal verlies achter elkaar. Het team wordt trouwens momenteel aangevuld door dames van de
B1 van Donkerbroek die hierbij een mooi stukje ervaring op doen. Sterker nog: Ze trainen zelfs al mee
met de selectie op vrijdagavond. Klinkt goed. Tot slot de Midweek. 3 gespeeld –> 0 gewonnen. En
toch komt het uiteindelijk allemaal weer goed. Let maar op. Meer feiten: zie Wedstrijdschema en
Tussenstanden
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:
25-12 Eerste Kerstdag
30-12 Oliebollen sv Donkerbroek
03-01 VKC B1 – Donkerbroek B1 Sporthal De Wier, Ureterp; aanvang 09.00 uur
Prettige Kerstdagen en een gelukkig sportief/ sportief gelukkig 2015

