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Ideale competitiestart LDODK
‘Ga staan voor
LDODK’, riep het
korfbalpubliek in
sportcentrum
Kortezwaag dol-
enthousiast. De
ploeg uit Gorre-
dijk en Terwispel
opende het nieu-
we seizoen in de
Korfbal League
met een luid beju-
belde zege.

LDODK 23
FORTUNA 19

H
ANNE ROEL VAN DER MEER

Het kon niet mooier. De
overwinning op Fortuna
sterkte LDODK/Rinsma
Fashion meteen in de

overtuiging dat er dit seizoen meer
te halen is in de League dan ooit te-
voren. Nooit eerder wonnen de Gor-
dyksters op het hoogste niveau in ei-
gen zaal van de ploeg uit Delft.

Marjolijn Kroon, de nieuwe ‘grote’
dame van LDODK, straalde van oor
tot oor. ,,Dik tevreden”, zei ze. ,,Ik
keek tijdens de wedstrijd eens om
me heen en dacht: dit moet dus mijn
nieuwe thuishal zijn. Zo voelt het nu
nog niet moet ik zeggen, maar ik
vond het leuk om voor dit publiek te
spelen. De mensen voelen zich hier
heel erg verbonden met deze club.
Mooi.”

De ambitieuze plannen van de
beste Friese korfbalclub uit Gorre-
dijk liegen er niet om. LDODK wil en
moet eigenlijk de play-offs halen. In
het vijfde seizoen van de ploeg in de
League is een eindklassering in de
middenmoot echt niet meer goed
genoeg. LDODK wil meedoen om de
prijzen. Behalve Kroon werden daar-
om ook Friso Boode en Jetze de Jong
vastgelegd.

,,Ik merk dat ik mysels oan oan

Friso en Marjolijn oplûk”, zei Femke
Faber, al jaren een vaste waarde in
het team. ,,Se prikkelje my. Ik fûn
ferdedigjen noait it leukste wat der
wie. Mar hjoed wie dat bygelyks
oars. Ik doarde folle bak te gean mei
Marjolijn yn it fak.” Kwestie van ver-
trouwen zeg maar.

LDODK speelde gisteren nog niet
de pannen van het dak tegen een di-
recte concurrent. Althans, niet in
aanvallend opzicht. Met zoveel
nieuwelingen was dat ook niet te
verwachten in de eerste zaalwed-
strijd van het seizoen. ,,We binne
noch mar krekt begûn mei elkoar”,
zei Faber. En toch: er waren kansen
zat om de score verder op te voeren.

,,We hadden de dertig wel kunnen

aantikken”, zei coach Erik Wolsink.
,,Maar goed, het is ontzettend be-
langrijk dat we de eerste wedstrijd
hebben gewonnen. We gaan zater-
dag bovendien met een goed gevoel
naar PKC (de torenhoge favoriet
voor de titel, red.). Je zag heel duide-
lijk dat er veel potentie in deze groep
zit.”

Defensief stond het als een huis

bij de thuisploeg. Het onderschep-
pende werk van Boode en De Jong
was goud waard. Kroon wisselde al
vrij snel in de wedstrijd van vak met
Betty Jansma om de boomlange Mir-
jam Maltha van Fortuna uit haar
spel te halen. ,,Ik kreeg wel flink wat
beuken te verwerken en zal wel
spierpijn hebben morgen”, zei
Kroon, ,,maar het ging goed.”

LDODK kon het zich veroorloven
om in de tweede helft ruim 11 minu-
ten lang niet te scoren. De marge
was vijf doelpunten (22-17) en bleef
vijf doelpunten omdat ook Fortuna
(de gasten misten op 18-15 een cru-
ciale strafworp) er niet in slaagde om
de korf te vinden. De twee treffers
die de Delftenaren op de valreep nog

maakten, hadden geen enkele waar-
de. International Erwin Zwart maak-
te tussendoor nog zijn zevende van
de wedstrijd voor LDODK.

Marjolijn Kroon bleef steken op
slechts een treffer. Haar vizier stond,
net als dat van André Zwart (2 tref-
fers) nog niet op scherp. Ze kon er
voor deze keer best wel mee leven.
,,Natuurlijk gooi ik de ballen er liever
gewoon in, maar ik dacht op een ge-
geven moment: wat maakt het ook
uit, we gaan winnen.”

Tot de kerst is het zaak voor
LDODK om, wel of niet met goed
spel, zoveel mogelijk punten binnen
te slepen. ,,Nei de kryst giet it der
echt om”, wist Femke Faber. ,,Dan
moatte we top wêze mei syn allen.”

‘De mensen voelen
zich hier heel
erg verbonden
met de club’

Femke Faber (links) gooit de bal naar een teamgenoot en trekt zich niets aan van Mirjam Maltha. FOTO HENK JAN DIJKS


