Schiet mar roak
Klim in de pen en vertel vrij uit
Senioren
De senioren 1 zijn ranglijstaanvoerder!!! Jawel. Concurrent SDO uit
Schoonoord werd op 11 januari jl., onder andere onder toeziend oog en
‘live’ commentaar van uw verslaggever
van Odrie, van de mat geveegd. Er was
zelfs sprake van een eenzijdige pot
korfbal, want SDO kwam er nauwelijks
aan te pas. Uitslag 14-8. Spannende
weken breken aan. Want er mogen
natuurlijk nu geen punten verspeeld
worden. De eerstvolgende thuistopper is
tegen Zunobri. (Zuidhorn). En wel op
zaterdag 7 februari aanstaande. Het
mogelijke kampioenschap wordt daarna
enkele weken uitgesteld, omdat er 2 vrije
weekenden zijn vanwege de voorjaarsvakantie. (da’s jammer, maar een feit). Senioren 2 staan na de
wedstrijd van zondag 25 januari jl. op een gedeelde 2e plaats. (er werd met 18-9 gewonnen dus die
houden de boel wel scherp.
Senioren 3 winnen op 25 januari jl. verrassend van Kinea 3 (9-7). In de tussenstand is het verschil
tussen de nummer 2 en de nummer 5 in de ranglijst slechts 1 punt. Super.
En dan de revelatie van dit zaalseizoen. Vorige maand moest ik u vertellen dat de Midweek nog niet 1
wedstrijd had gewonnen. Nu, 4 wedstrijden verder, staan ze (gedeeld) op de 2e plaats in de poule.
Eureka. 4 gespeeld 4 gewonnen. 2015 kent dus een geweldige start voor dit team. Jawel.
Pupillen E2 en F1
De pupillen E2 onder leiding van Wiebo de Vries hebben hun eerste overwinning te pakken. En dat
ging zeker nog niet zo gemakkelijk. Thuis tegen Oerterp E1 werd, met invaller Sylvia de Boer vanwege
een Clubfeestje van Benthe en Thomas, gretig gespeeld, wat leidde tot een 5-1 ruststand. Echter,
Oerterp kwam de 2e helft sterk terug. Dus moest Donkerbroek E2 nog vol aan de bak. Maar met
succes, want de 9-6 overwinning was uiteindelijk dik verdiend.
Gelijk met de E2 speelden de F1. Bij de pupillen F geld vanaf dit seizoen de regel van “verdedigd” niet
meer. Dit leidt in het algemeen tot veel doelpunten. Nu werd Spannum F1 met 9-6 verslagen. De
pupillen F strijden voor een prima 2e positie in de ranglijst.
Pupillen E1 en D1
De pupillen E1 togen in de ochtend van 24 januari jl. naar Buitenpost om in de plaatselijke sporthal uit
te komen tegen Olympia uit Twijzel. Dit Olympia is de runner-up van koploper Mid-Fryslan en dus een
gedegen tegenstander (de 1e onderlinge wedstrijd werd met 0-6 gewonnen door Olympia). Nu scoorde
Olympia weer zes doelpunten. Maar Donkerbroek E1 maar liefst 7. Dus overwinning. En het delen van
de 2e plaats in de ranglijst.
Pupillen D1 hebben het zwaar in de poule D2A. Op 17 januari jl. kwam koploper OKO/BIES uit
Opende op visite. OKO startte flitsend, maar daarna kwam de ploeg onder leiding van Elly Oosterhof
sterk terug. (3-4). Het werd uiteindelijk 5-10. Donkerbroek D1 speelde een top-wedstrijd.
Aspiranten B1 en C1
De aspiranten B1 hadden hun slag kunnen slaan op de vroege ochtend van 3 januari 2015. Tegen
VKC uit Siegerswoude. Ze deden dit niet. Slechts 4 doelpuntjes. VKC had er 1 meer. Een week later
werd er overtuigend gewonnen van Wez Handich uit Rottevalle (5-9). Maar weer een week later werd
er teleurstellend verloren van Drachten B4 (uitslag 6-5). Weg kansen op kampioenschap.
De C1 redde het niet tegen de nummer 2 en 3 uit de ranglijst. Van Oerterp werd in een redelijk goeie
wedstrijd verloren met 9-5. Tegen Altijd Kwiek (1 van de kampioenskandidaten) konden ze absoluut
geen vuist maken. (en Altijd Kwiek was al niet in grootse doen). Tegen Wordt Kwiek uit Jubbega werd
afgelopen zaterdag nipt gewonnen (3-4). Met nog wedstrijden tegen de ploegen op positie 5 tot en
met 7 te gaan kan de competitie nog vreugdevol worden afgerond. Maar daar moet je wel wat voor
doen. De feiten van alle ploegen? Zie Wedstrijdschema en Tussenstanden.

Poiesz
Van 1 februari tot en met 28 maart 2015 mogen we weer
meedoen aan de Poiesz-actie. U weet wel:
sponsormuntjes ontvangen (door middel van aankoop
van o.a. scherpe aanbiedingen) en doneren aan de club,
waarmee de afdeling korfbal geldt verdient ten behoeve
van activiteiten voor de Jeugd. De muntjeskoker voor de
afdeling korfbal van Donkerbroek is de genoemde weken
te vinden in het filiaal Oostenburg. Het is dit jaar de 10 e
editie van de Jeugdsponsoractie. Deelnemers aan de
actie kunnen via Facebook dan ook elke week mooie
prijzen winnen. Nog een goeie reden om mee te doen! U
steunt ons toch ook?

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, Donkerbroek B1 – Quick ’21 B1 van 22 november
2014 en van Wordt Kwiek C1 – Donkerbroek C1 (Donkerbroek in het groen) van 24 januari jl., teams
2014/2015 en andere leuke weetjes naar www.korfbaldonkerbroek.nl
Programma:
07-02 Donkerbroek/VZK 1- Zunobri 1, De Bongerd te Haulerwijk; aanvang 17.15 uur
15-02 KIA 1 - Donkerbroek/VZK 1, De Slenken te De Wijk; aanvang 14.20 uur
08-03 Donkerbroek/VZK 1- Wez Warber/Wez Fluch, De Bongerd te Haulerwijk; aanvang 13.50 uur
A’j niet roak schiet’n, h’j ok gien punt

