Hallo ik ben Kalinka,

En ik schrijf het verslag van zaterdag

november 2017

We moesten tegen wees kwiek D1 in Marum

De aanvoerder was Durk en ook de topscoorder met 8 doelpunten
Voor de pauze stonden we Met 1-8 voor ende eindstand was 5-12 dus wij hebben gewonnen

Anke-Nynke was het best in sociaal spel
Sybrand was het best in verdedigen
Ik was het best in spelsnelheid
En Marijn was het best in vrijlopen
Ik vond het heel goed gaan want we hebben gewonnen
Dit was het verslag
Groetjes Kalinka

Hoi ik ben Anke Nynke en ik doe verslag van de wedstrijd van 18 november.
We moesten tegen Wees Kwiek D1 in Haulerwijk.
We hebben 8-14 verloren .
De top scoorster was Kalinka.
Ik was top sociaal spel.
Marijn topverdediger.
Sybrand spelsnelheid.
En Durk was topvrijloper.
De aanvoerder was ik.

vs
Onze scheidsrechter was Haye.
We hebben wel verloren maar de wedstrijd was leuk.
Doei.

Afgelopen zaterdag 25-11-2017 speelden wij van de D2 tegen TFS D2 uit Houtigehage.
Helaas waren Anke-Nynke en Kalinka afwezig maar we hadden 2 goede invallers.
Lyke viel in maar werd ziek waardoor ze maar 1 partje mee kon doen.
Romy heeft heel goed 3 partjes meegespeeld.
Het was een spannende wedstrijd het ging steeds gelijk op. Bij de pauze was de stand 5-7 dus
stonden we achter. De eindstand was 11-10 dus net op het nippertje gewonnen. Het was een leuke
wedstrijd om te spelen. Durk was top scoorder met 5 doelpunten op zijn naam, Marijn maakte er 4
en Sybrand 2. Marijn was top verdediger. Sybrand was de topper spelsnelheid en Romy de
sociaalspel topper.
Romy en Lyke bedankt voor het invallen.

Op 2 december hebben we als korfballers gespeeld tegen het team van het dorp Nieuwehorne. Het
team uit deze plaats heeft de naam Udiros 2 en was helaas de betere op die dag. Hoewel we echter
verloren met een eindstand van 11-5, hebben we een goede wedstrijd gehad en geleerd om elkaars
spelkwaliteiten steeds beter in te zetten. Zo was Anke-Nynke degene die het beste kon vrijlopen en
Durk zo snel dat niemand hem van de tegenpartij nog kon volgen. Sybrand wilde voorkomen dat de
tegenpartij kon scoren of de bal kreeg en was goed in het verdedigen. Degene die het beste was in
overspelen en samenwerken was Marijn. Kalinka maakte daar heel goed gebruik van en was deze dag
dan ook topscoorder. Aan het einde van de wedstrijd werden we door de tegenstander echter
ingelopen. De tussenstand was namelijk 4-3 in de pauze en de eindstand 11-5. Voor de volgende keer
is het ons doel om de energie van de eerste helft voort te zetten naar de tweede helft. Als dat lukt
leren we steeds meer van elkaar en bieden we de tegenstander zodanig weerstand dat we
uiteindelijk winnen! Als team worden we steeds beter.
Geschreven door Sybrand

Zaterdag 9 december 2017 speelde de D2 thuis tegen ODIS D1 uit Elsloo.
We speelden allemaal een goede wedstrijd.
In de pauze stonden we al 8-0 voor!
Anke-Nynke was de topper in het vrijlopen, Durk was topverdediger en Kalinka de
spelsnelheid topper.
Marijn was de topper in het sociale spel en onze topscorer was Sybrand.
We hebben de wedstrijd dik gewonnen: de eindstand was 17-1 !!!
Iedereen heeft gescoord: Sybrand 7, Durk 5, Kalinka 2, Anke-Nynke 1 en Marijn 1.
Het was een leuke wedstrijd.
Geschreven door Marijn.

Het wedstrijdverslag van 16-12 zou door Durk worden geschreven helaas is het hem niet
gelukt dit tijdig in te leveren.

Hallo ik ben Anke Nynke en ik doe verslag over zaterdag 23 december 2017.
We moesten naar Nijeveen en we moesten tegen DOS`46 D3.
Na de eerste 10 minuten stonden we 10-0 achter en bij de helft 10-6 achter, we hebben het dus goed
ingehaald.
De eindstand was 16-11 we hadden dus verloren.
Maar we hebben niet zo slecht gespeeld.
De topscoorder was Durk met 5 punten
De top sociaalspeler was Sybrand en hij had 4 doelpunten gescoord.
De top verdediger was Marijn en hij had 1 doelpunt.
De top spelsnelheid was Kalinka en zij had 0 doelpunten.
En de top Vrijloper was ik en ik had 1 doelpunt gescoord.
Het was een spannende wedstrijd.
Hopelijk weten jullie nu genoeg want ik heb niks meer te vertellen

