Opgericht
Start competitie 2016/2017
De korfbalpalen worden bij de start van de competitie 2016/2017 opgericht op de trainingsvelden,
vanwege de ware terreur van de emelten op de hoofdvelden van ons prachtig sportpark Ontwijk.
Twee en een Halve Meter
De voor de helft nieuwe F1 heeft het ‘dreeg’. Ze verloren 2 maal stevig (1-12 van WIK ’34 uit
Damwoude en 10-3 van TFS uit Drachtstercompagnie). Maar het kan altijd nog erger. The only way is
up.
Drie Meter-1
Bij de E’s zien we 2 totaal verschillende ploegen:
De E1 “met de pupillen F1-ervaring”, 3 robuuste jongens en een dame “die haar mannetje staat” en
een coach met reeds een kampioenschap met dit team op zak speelt energiek, scherp en fanatiek.
Helaas nog maar 1 competitiewedstrijd gespeeld (en gewonnen). De competitie ondertussen lijkt een
heel spannende te worden, want iedereen wint van elkaar. De E2 heeft nog niet zoveel ervaring in de
ploeg; zelfs 2 nieuwe dames. Het is letterlijk zoeken met (hierdoor?) een veel te laag baltempo. Een
uitdaging voor de trainer en nieuwe coach Jacquelien. 3 gespeeld, 3 verloren.
Drie Meter-2
Een blik op de D’s.
Deze lichting D’s wordt door het jeugdbestuur gezien als een lichting met veel potentie. Hierdoor is
besloten deze teams 2 maal in de week te laten trainen. (en dat is voor korfbal-Donkerbroekbegrippen een primeur; bij de jeugd welteverstaan).
De D1 met deels ervaren D-dames heeft 2 gespeeld en 2 gewonnen. Hiervoor is wel stevig gestreden
(4-3 tegen Leonidas en 1-4 tegen SIOS (Wolvega)), maar dus met positief resultaat. Mid Fryslan lijkt
hier concurrent voor de titel.
De jonge D2, die ook in de 2e klasse speelt (!), heeft 3 gespeeld en 3 verloren. Waarbij de laatste 2
wedstrijden stevige uitslagen te noteren waren (11-1 tegen De Granaet D2 en 1-15 tegen beoogd
kampioen LDODK D4). Toch is het een lust de D2 te zien spelen: energiek, fanatiek en met veel
plezier. In de zaalcompetitie zullen we ze verder zien groeien.
Drie en een Halve Meter
Door het vertrek van 6 junioren naar de senioren Donkerbroek-VZK(4 stuks)/ LDODK A’s (1) /VZK A1
(1)) en 4 vertrekkende C’s (stoppen/ VZK B1) werden de overige C’s en A’s samengevoegd in
Donkerbroek B1. Een wel heel erg jong B1. Dit team bestaat uit precies 8 spelers, maar heeft om
diverse redenen nog niet in deze samenstelling kunnen spelen. Gelukkig zijn er jongelui in het dorp
die “de gaten” willen opvullen. En kon het OKC toernooi en 2 competitiewedstrijden worden afgewerkt.
Maar niet meer dan dat. Er staat nog geen team. Resultaten zijn “erg teleurstellend”. Over enkele
weken (als ook de blessure van Linda is hersteld) zou het team weer compleet moeten zijn en kunnen
we bouwen. In de zaal de juiste uitslagen!
Zeven meter (?)
De selectie is dit seizoen gestart met maar liefs 7 selectiespelers uit Donkerbroek. Zij zullen dit
seizoen “shinen” in Donkerbroek/VZK 1 en 2. Daarnaast is de senioren 3 nog steeds actief. (en heeft
de 1e competitiewedstrijd met glans gewonnen). Volgende maand nader beschouwen. Jelle Postma
vult dit seizoen VZK A1 aan en Jelmer Oosterloo doet dit bij VZK B1.
Tristan Goud
Op zondag 11 september jl. behaalde oud-Donkerbroek-korfballer Tristan Bangma Goud op de
Paralympische Spelen te Rio de Janeiro in Brazilië. Dit deed hij samen met piloot Teun Mulder op de
tandem op de 1000 meter sprint op de baan. In een paralympisch record! Jawel. Zaterdag 24
september om 16.00 uur de huldiging !!!
KorfbalKamp 2016
Sportief, actief, lief, mystiek, samen, uitgeblust. Vastgelegd in zo’n 800 foto’s.
Afgedrukt
Voor up-to-date standen en heul veul foto’s van het KorfbalKamp 2016 naar
www.korfbaldonkerbroek.nl
Herfst (zonder engerlingen aub)

