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Na 7 speelronden stonden de aspiranten C van Donkerbroek samen met Wordt Kwiek (Jubbega) aan
kop in poule C5C. Op zaterdagavond 23 januari jl. was de thriller Wordt Kwiek C1 – Donkerbroek C1.
In de week voorafgaand aan deze belangrijke wedstrijd geraakten zowel Grisanne (op de training) als
Marieke (die struikelde over een pilon op schoolgym) geblesseerd. Een uiterst ongelukkig moment.
Gelukkig kon Brenda ingezet worden, die reeds sinds december meetraint met de aspiranten. Joeri
(ook uit de D’s) was 1e reserve. In de sporthal van de plaatselijke Multifunctionele Accommodatie
vielen er weinig doelpunten, maar was de spanning om te snijden. Zo beleefden ook vele
toeschouwers uit Donkerbroek en Jubbega. Donkerbroek opende het bal: Lisa bracht met een fraaie
doorbraak de 0-1 op het scorebord. Na vele kansen aan beide kanten was het toch Wordt Kwiek die
de gelijke stand bracht. Meer doelpunten leverde het boeiende schouwspel de eerste 25 minuten niet
op. Na de pauze was het Aemi die Donkerbroek op voorsprong schoot. Dit vak van Donkerbroek had
de betere mogelijkheden, dus het was wachten op nog een
doelpunt van dit vak. Die viel echter aan de andere kant (22). Het vak met Yara, Lisa, Lisette en Brenda had het zwaar
door een stug verdedigend Wordt Kwiek. Maar opeens was
daar Brenda die ver in de 2e helft een kansje bij de korf niet
onbenut liet. (2-3). Lisa scoorde zelfs nog 2-4, maar deze
werd door de verder prima leidende scheidsrechter (in een
lichamelijk pittige pot) afgekeurd wegens snijden. Het was
de resterende minuten hoogspanning (enkele ballen van
Wordt Kwiek rolden van de korf), maar na het verlossende
eindsignaal was de overwinning binnen. Donkerbroek C1 is
koploper. Nog 4 wedstrijden te gaan. De shirts mogen eerst
weer in de was.
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Ook de pupillen D1 en de pupillen E1 strijden nog voor het kampioenschap. Bij de pupillen D1 is Dio
de te kloppen ploeg. Op 30 januari a.s. deze El Classico. Bij de pupillen E1 kan het nog alle kanten
op. OKO uit Grunniger Opende staat aan kop (met 1 wedstrijd meer), maar moest in de eerste derby
tegen Donkerbroek destijds (december) zwaar buigen (6-12). ’t Zegt nix, maar toch. LDODK E3 doet
ook nog mee om het kampioenschap. De junioren presteren onder niveau en dat vertaalt zich in de
positie in de stand. Trainer/ coach Postma werd op z’n verjaardag wel getrakteerd op een
overwinning. Dat dan weer wel. Elke week maar jarig!?! De pupillen E2 blijven verbazen. Ze schurken
nu weer tegen de beide koplopers aan (De Granaet (Dokkum) en WWC (Mantgum/Wiuwert). (Waar
koploper Mid Fryslan hard van de troonpositie is gevallen). Donkerbroek E2: Mooie ploeg, spannende
competitie. De puppen E3 met nieuwbakken coach Johan Frits Houwing kende uiterst ‘diverse’
wedstrijden. Zo wordt er heel dik verloren van de koplopers Lintjo E1 en Thrianta E1. Maar valt er
gelukkig ook wat te vieren door o.a. een overwinning op Samen Een E2 (Giethoorn). De sfeer en de
inzet blijven elke wedstrijd optimaal.
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Dan nog de pupillen F1 onder leiding van Aly Jansma. Na de nipte, maar terechte overwinning op
Spes uit Eexterveen (6-5) stootte men in de ranglijst door naar de 3 e positie. In de wedstrijd hierna
werd tegen Angstgegner SIOS F1 (Wolvega) in een heftige strijd verloren met 9-11 en zakt
Donkerbroek F1 weer terug naar de 5 e plaats in de ranglijst. Op 23 januari werd “runner-up” Thrianta
in Hoogeveen in een prachtige pot korfbal bestreden. De 7-7 eindstand werd door Donkerbroek als
een overwinning gevierd. Terecht. De ploegen op de 3e t/m 5e positie in poule F1C (jawel: 1e klasse)
staan dicht bij elkaar.
We gaan dus spannende weken tegemoet. (zie Programma en Tussenstanden, Korfbaldonkerbroek.nl
of KNKV.nl). 30 januari 2016 kon wel eens een belangrijke datum worden voor meerdere ploegen.
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Over de resultaten van de senioren in het algemeen kunnen we kort zijn: teleurstellend. Het meest
positieve in die zin zijn de resultaten van de senioren 1. Er wordt wel verloren, maar de ploegen in de
top van het klassement krijgen het zeker niet kado. Belangrijk: de overtuigende winst tegen DES

(Norg). Cruciaal is de komende wedstrijd tegen SDO uit (Schoonoord). Bij winst is ‘het eerste’ veilig in
de 3e klasse. Het team wordt momenteel geteisterd door blessures en ziekte. Dit heeft ook weer z’n
uitwerking op de senioren 2, omdat deze spelers de ‘gaten’ in het 1 e team moeten opvullen. Het 2e
team wordt dan weer aangevuld door spelers van senioren 3 danwel junior-dames van Donkerbroek
en aspirant-heren van VZK. Idem bij de senioren 3. Onze dames maken prima invalbeurten. En daar
zijn we trots op. Zo is het worstelen door de zaalcompetitie, al is er ondertussen (senior-)aanvulling
geweest en is er meer hulp onderweg.
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Heugelijk trainersnieuws, vers van de pers: Trainer/ coach
Lammert van der Veen uit Boelenslaan heeft op vrijdagavond
22 januari jl. aangegeven er nog een seizoen bij
Donkerbroek/VZK aan vast te plakken. Lammert is nog steeds
onder de indruk van het enthousiasme van de jeugdige
selectie. De spelers van de (jeugdige) selectie zijn nog niet
uitgekeken op (die kale kop van) Lammert.
3
De Poiesz-aktie start op 8 februari 2016 weer. Zowel afdeling korfbal als gymnastiek mogen mee doen
in het filiaal Oostenburg te Oosterwolde. U kent het vast nog wel: Met deze aktie steunt u de
afdelingen door de aan de kassa te ontvangen muntjes te deponeren in de desbetreffende koker in
het filiaal. De afdelingen krijgen in april een cheque overhandigd met hierop een geldbedrag waarmee
de aktiviteiten voor de jeugd worden gefinancierd.
5
Op donderdagavond wordt er fanatiek getraind door de recreanten. Zowel nu, in de gymzaal, als
straks in april/ mei op sportpark Ontwijk. Deze groep (die dus wel traint, maar geen
wedstrijdverplichting heeft) is dringend op zoek naar een trainer (m/v). Wie het eerst komt ……
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Voor up-to-date tussenstanden, verse foto’s en andere leuke weetjes naar
www.korfbaldonkerbroek.nl
Programma:
30-01 Dio D1 – Donkerbroek D1, aanvang 13.00 uur.
30-01 Donkerbroek E1 – OKO/BIES E3 13.00 uur
30-01 Donkerbroek C1 – DTS (S) C1 14.00 uur

Hoe verlopen de kampioensaspiraties verder?
U leest het volgende maand.
Dan meer gezeverd nieuws speciaal voor u.

