Schiet mar roak
Keuze
Bij de senioren 1 is het topspanning. Worden we kampioen of toch niet?; De pupillen F speelden een
fantastische, ware thriller tegen Udiros F1, hier in Donkerbroek; de aspiranten B deelden een
gevoelige tik uit tegen koploper VKC en deelt nu de 1e plaats op de ranglijst. Waar moeten we in
vredesnaam beginnen?
Pupillen F1
Op zaterdag 31 januari jl. was de sportzaal van
Donkerbroek eigenlijk te klein. De wedstrijd van het
jaar werd gespeeld: Donkerbroek F1 – Udiros F1.
En wat een wedstrijd. De uitslag werd 15-16.
Donkerbroek startte sterk, wat de gehele 1e helft
soms een grote, dan weer een kleine voorsprong
opleverde. Veel publiek zag dat koploper Udiros de
2e helft op voorsprong
kwam en dit onder
maximale spanning tot
het eind toe wist te vast
te houden. Van deze
wedstrijd zijn prachtige foto’s gemaakt. De energie spat er van af. Zelfs
een onderonsje dat alleen de fotografe kon zien en vastlegde !! (zie foto’s)

Aspiranten B1
Donkerbroek B1 ontving koploper VKC uit Siegerswoude op 14 februari jl. in sporthal De Bongerd.
VKC had nog 1 puntje nodig om zich uit te roepen tot kampioen. Maar, ik verklap het maar vast, dit
gelukte niet. Onze B’s ging met een krappe 8-7 winst met de punten aan de haal. VKC in tranen.
Donkerbroek B1 deelt nu de 1e positie in de ranglijst. Na deze euforie de feiten op een rij: VKC heeft
nog 2 wedstrijden te gaan. Donkerbroek B1 is reeds uitgespeeld. Dus …
Senioren 1
Er zijn geen steken laten vallen de afgelopen weken door de senioren 1. Niet door VZK/Donkerbroek,
maar ook niet door concurrent SDO uit Schoonoord. De voorsprong blijft dus 2 punten op SDO. Wel is
onze enthousiaste vertegenwoordigster Aukje Ekkels geblesseerd geraakt. Dus mist de ploeg in deze
belangrijke fase de rust en routine van een ervaren rot. Maar goed: zonder nadelige gevolgen tot-nutoe. Hopelijk is ze er wel bij in de laatste, allesbeslissende wedstrijd om het kampioenschap. En wel
op 8 maart aanstaande. Thuis, in de Bongerd te Haulerwijk. Aanvang 13.50 uur.
Tussenstanden en Programma
De zaalcompetitie is bijna ten eind. Maar niet overal is de (aanstaand) kampioen al duidelijk. Zie
hiervoor Tussenstanden. Enkele allesbeslissende wedstrijden ziet u in Programma.
Poiesz
U kunt de club nog steunen tot en met 28 maart 2015 door middel van de sponsormuntjes. Doen.
(en daarna vlug weer terug naar uw eigen vertrouwde grossier).

Aangepaste WEBSIDE
Voor up-to-date tussenstanden, heel veel foto’s van alle jeugdploegen van Donkerbroek en andere
leuke weetjes naar www.korfbaldonkerbroek.nl
Programma:
08-03 Donkerbroek/VZK 1- Wez Warber/Wez Fluch, De Bongerd te Haulerwijk; aanvang 13.50 uur
1 meer als de tegenstander is genoeg…..
Foto’s
Onze hoffotografe ‘mem’ Ekkels heeft afgelopen zaalseizoen beeldverslag gedaan van alle
jeugdploegen van Donkerbroek. Ook Wordt Kwiek uit Jubbega is heel erg blij met dit beeldverslag. De
laatste wedstrijden waarin foto’s werden geschoten waren die van de aspiranten C1 (uit tegen Wordt
Kwiek C1 op 24 januari jl.); de thuiswedstrijd Donkerbroek F1 – Udiros F1 (historisch!) en de wedstrijd
Wordt Kwiek E3 - Donkerbroek E2 van 14 februari jl. Op de website alle foto’s (ca. 250 per wedstrijd).
Op deze pagina enkele smaakmakers. Enjoy.

Korfbaljarigen in Maart
06-03 Elmer Stalenhoef
07-03 Thijs Postma
10-03 Linda de Boer
17-03 Renze Meijerhof
26-03 Brenda Oosterloo
27-03 Luna Couperus
27-03 Lieuwe Hamstra

