Opgericht
Competitie 2016/2017
De korfbalpalen staan hexadiagonaal opgesteld.
Twee en een Halve Meter
F1.
Het eerste punt is binnen !!! Bijna 2 punten, maar de slotminuten van de derby met LDODK F2 waren
bloedstollend en het hadden er daarom ook nul kunnen zijn. De punten werden na het 10-10 gelijkspel
dus gedeeld. Er zullen meer punten volgen. Dat staat als een punt boven water.
Drie Meter-1
E2:
De E2 viert op 4 februari een grootse overwinning op Noordenveld : 14-3. Maar moet een week later
z’n meerdere erkennen in koploper Harkema: 13-2. Dat dan weer wel. Maar nog steeds keurig in de
middenmoot. Klasse.
E1:
De E1 worstelt met zichzelf. En dat is op zo’n jonge leeftijd ‘nait goud’. We motte er hard aan trekken
om de boel weer op de rails te krijgen.
Drie Meter-2
D2:
En de volgende opsteker: De D2 pakt op 11 februari jl. de eerste overwinning van het seizoen! Hulde.
Slachtoffer is ‘de oude club van coach Johan Frits’ Wordt Kwiek uit Jubbega. Uitslag 6-2. Nogmaals
hulde. (de coach van Wordt kwiek is een dag later bij de wedstrijd van LDODK 1 nog steeds van slag.
Maar gebroederlijk wordt de wedstrijd nogmaals geanalyseerd. Alweer hulde.)
D1:
De D1 won op 4 februari jl. de thuiswedstrijd tegen Thrianta D1 in de strijd om de 2 e plek. (6-4). Een
week ervoor was er in Emmen tegen koploper EKC2000 geen eer te behalen. Tegen Elko E1
afgelopen zaterdag een spannende en mooie pot korfbal. Donkerbroek D1 leidde bij rust met 2
doelpunten voorsprong. Maar die voorsprong was na de pauze snel verdampt. En dus keken ze de
gehele 2e helft tegen een achterstand aan. Dit kon niet meer worden goed gemaakt (8-9).
Publiek was opnieuw de grote winnaar. De coach van Donkerbroek teleurgesteld.
Drie en een Halve Meter
Aspiranten B. Hier stond een mooi stukje hoogwaardige literatuur van derden wat de frustratie van de
coach van B1 mooi vertaalde. Schrijver dezes heeft gemeend dit te moeten censureren. No sa. Nog 3
wedstrijden te gaan.
Zeven meter  8 meter!!
Zorgen om lijfsbehoud zo maar opeens bij de senioren 1 !! En dat eigenlijk door het onverwachte
verlies tegen Leeuwarden. Maar ook de (onverwachte) winst van de concurrentie. Het is zaak DES
onder ons te houden. En toch waren er beste prima wedstrijden bij tegen de koplopers. O.a. tegen
Koru werd een prima pot gekorfbald, maar waren de laatste minuten funest (12-14). En ook tegen
WSS een prima pot die helaas niet winnend kon worden afgesloten.
De senioren 2 van Donkerbroek/VZK verrasten deze keer vriend en vijand door van WSS 2 te winnen!
Ze behoren dus eigenlijk niet op de 1 na laatste plaats te staan. Maar de feiten …..
De senioren 3 doen het verbazingwekkend goed. Met op dit moment de 2 e positie in de poule.
LDODK 1 - Koog Zaandijk 1 – pupillen D Donkerbroek
De pupillen D zijn met hun coaches
naar bovenstaande wedstrijd in de
Korfbal League (de nederlansche
korfbal eredivisie) geweest op zondag
12 februari jl. Zij waren getuige van
een zeer onderhoudende, prachtige
wedstrijd. Eigenlijk kwam je ogen te
kort om alle akties in alle hoeken van
het veld te volgen.
LDODK kwam als
betere uit de rust,
maar kon 10 minuten
voor tijd de 24-20
voorsprong niet beet
houden. Koog
Zaandijk won met 2729.

Poiesz
De Poiesz-actie is weer gaande. Samen met de afdeling gym hebben we een koker in het filiaal
Oostenburg in Oosterwolde. U weet het: met de opbrengst worden de jeugdactiviteiten financieel
ondersteunt. Ditmaal word de opbrengst dus eerlijk gedeeld. Verdubbel de opbrengst!!!
Youtube
De Donkerbroek D’s zijn op YouTube te zien in een promo-filmpje voor de RABO-bank sponsoractie.
Grappig.
Webside
Voor wedstrijdprogramma zaalcompetitie, up-to-date standen, en heul veul foto’s van het KorfbalKamp
2016 naar www.korfbaldonkerbroek.nl
Facebookpagina
Sinds kort in de lucht : De Facebookpagina van korfballend Donkerbroek. www.facebook.com/SVDonkerbroek-afdeling-korfbal. Nog sneller info de weide wereld in. Beheerder is Robin van der Veen.
Over 1 maand zoeken we de groene weide van sportpark Ontwijk weer op.

Glutenvrij(?)

