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Gorredijk | De jolijt was bij selectie,
staf en ‘omsittend laach’ na de 23-19
zege op de Fortunezen eindeloos en
dat tekende toch ook de druk die er
opde schouders vandeploegvan trai-
ner Erik Wolsink rust. De doelstel-
lingvaneenplekbij debovenste vier -
een positie die recht geeft op deelna-
me aan de play-offs - werd al eerder
uitgesproken, maar is met de komst
van ‘wereld’toppers als Friso Boode
en Marjolijn Kroon in gedachten nu
ook een eis. Dat er gelijk maar even
een tikje werd uitgedeeld aan één
van de concurrenten om de bovenste
vier plaatsen versterkte de feest-
vreugdegisterendaaromdes temeer.

23-19 werd het in sporthal Korte-
zwaag, die ondanks storm en slagre-
gens afgeladen vol was voor de sei-
zoensopener. ,,Hearlik om wer los te
gean”, zo verwoordde captain André
Zwart de gevoelens van de ploeg. In
het vijfde seizoen in de Korfbal Lea-
gue moet het dan gebeuren. Twee
keer achtste, daarna zevende, vorig
jaar zesde: de stijgende lijn is er,
maar dit seizoen is één plekje hoger
niet voldoende. LDODK en eigenlijk
heel korfbalminnend Fryslân hun-
kert naar een toonaangevende rol in
de fine fleur van het Nederlandse korf-
bal.

Om dat te bereiken moet LDODK
dit seizoen in de wedstrijden die er-
toe doen een hoge voldoende scoren.
Dat niveau haalde de ploeg gister-
middag - zeker in aanvallend opzicht
- niet. ,,Simpel verhaal”, zei Wolsink.
,,We moeten elkaar nog leren ken-
nen.” Het EK korfbal in Dordrecht,
twee weken geleden met goud be-
kroond, is daar mede debet aan.
Boode, Kroon en Erwin Zwart droe-
gen hun steentje bij aan het succes,
maar daardoor kwam de voorberei-
ding van LDODK wel in het gedrang.

Niet erg trouwens, want een ploeg
die drie internationals afvaardigt
mag best fier zijn. Dat is LDODK ook,
ofschoon het niet in de clubaard ligt
om dat ook uit te spreken. Maar zo-
lang trotsheid niet omslaat in arro-
gantie zou het niet verkeerd zijn om
toch eens wat vaker de rug te rech-
ten. PKC, TOP, Blauw-Wit, Koog Zaan-
dijk: zemogenbestwetendat LDODK

hen dit seizoen het vuur na aan de
schenen zal gaan leggen.

Op voorhand was het al duidelijk
dat het duel met Fortuna een goede
graadmeter voor LDODK zou zijn. In
de voorgaande acht ontmoetingen
met de ploeg uitDelft slaagde LDODK
er namelijk maar één keer in om van
de Fortunezen te winnen. Vorig sei-
zoen werd het ín Delft 27-28 voor
LDODK. Gistermiddag volgde dus
ook eindelijk de zo vurig gewenste
thuisoverwinning en uit de eindcij-
fers putte LDODK nog extra moed
ook. 23-19was dezelfde uitslag als vo-
rig jaar, met dien verstande dus dat
toenFortunaalswinnaar vanhet veld
afstapte.

LDODK begon met drie nieuwe
spelers in vergelijking met het vorig
seizoen. Naast Kroon en Boode gunde
Wolsink ook Jetze de Jong een basis-
plaats. Voor de 22-jarige Oudegaster
(Smallingerland), die deze zomer
overkwam van Nic. uit Groningen,
kwamdaarmee een droomuit. ,,Kuor-
balje yn de League en dan foar sa’n so-
ad publyk de earste wedstriid noch
winne ek. Seker nei de ein ta hie ik it
dreech, mar de oanmoedigingen fan
benammen Groen Kabaal, ús suppor-
tersklup, joechmywernije enerzjy. Ik
tink net dat ik dizze dei ea ferjitte sil.”

Tactische ingreep
Geheel van een leien dakje verliep de
ouvertureoverigensniet voorLDODK.
Met name in de beginfase draaide het
aanvalsspel van LDODK stroef, maar
omdat zulks ook gold voor Fortuna
bleef er sprake van stabiliteit in de
score. Wel moest Wolsink al vroeg in
de wedstrijd een tactische ingreep
plaatsen om de kracht van Mirjam
Maltha, Oranje-international, wat in
te dammen. Dat lukte door Kroon en
Betty Jansma (ook gisteren weer goed
voor belangrijke treffers) van vak te
latenverwisselen. Kroonwas eenblok
aan het been van Maltha en dat deed
LDODKmeer dan goed.

Tekening inde strijdkwamerkort
voor de pauze, toen LDODK via tref-
fers van De Jong, Erwin Zwart en
Boode (zijn eerste in dienst van
LDODK) uitliep van 10-10 naar een
ruststand van 13-10. Die marge was
na de thee binnen 35 seconden ver-
kleindnaar één (13-12) endus lag alles
weer open. De thuisclub verblikte
echter niet en kwam door een treffer

van Erwin Zwart (18-15) opnieuw op
een verschil van drie. Cruciaal was
vervolgens de gemiste strafworp van
Daan Preuninger en de direct daarop-
volgende succesvolle doorloopbal
vanDiana vanderVorst. In plaats van
18-16 werd het 19-15 en die klap
kwam Fortuna in het vervolg van de
strijd niet meer te boven.

Opmerkelijk was wel dat bij 22-17
beide ploegen meer dan tien minu-
ten niet tot scoren kwamen. Aan
LDODK-zijde mocht het vak André
Zwart, Boode, Femke Faber en Kroon
zich dat aanrekenen. Dat deed Boode
overigens niet. ,,Want de aanvallen
warenwél goed. Het enigewatwe be-
ter hadden moeten doen was dezelf-
de speler of speelsters vaker de bal
nóg eens te geven voor het schot. Nu

zochten we telkens naar een ander.”
Kwaad kon de lange periode van
schotloosheid gelukkig niet. Boode:
,,Aan de andere kant hieldwehet vak
prima dicht.”

En zo werd de eerste slag gewon-
nen, maar natuurlijk nog lang niet
de oorlog. In hoeverre LDODKdit sei-
zoen écht mee kan dingen naar het
goud zal volgende week zaterdag
mogelijk blijken als de Friezen in Pa-
pendrecht op bezoek gaan bij PKC.
,,We zullen ze het vuur na aan de
schenen leggen. Alles ismogelijk, el-
ke wedstrijd begint bij 0-0”, aldus
Boode, die vorig seizoen in dienst
van TOP in de eindstrijd PKC verras-
send tackelde.

De vice-kampioen, die in de regu-
liere competitie geen wedstrijd ver-

loor, geldt niettemin ook dit seizoen
weer als dé titelfavorietnummeréén.
Dat LDODK met goed gemoed rich-
ting Papendrecht afreist, is helder.
,,Dat was toch anders geweest als we
vandaag hadden verloren”, zo sprak
Wolsink in de nababbel. ,,Het voor-
uitzichtdat je opnulop tweekuntko-
men te staan, is niet lekker.” En dus
heeft LDODK niets te verliezen? Toch
wel. Wolsink: ,,Wij willen laten zien
dat wij PKC de baas kunnen zijn. Wij
werken elke week weer hard om de
beste te zijn.”

Stoere woorden. Wordt zonder
meer vervolgd.

Scores LDODK: Erwin Zwart 7, Femke Fa-
ber, Betty Jansma en Friso Boode 3, Diana van
der Vorst, André Zwart en Jetze de Jong 2,
Marjolijn Kroon 1.

Eerste klap daalder waard voor LDODK

Vreugde bij Jetze de Jong (16) enDiana van der Vorst (2) nadat LDODKde seizoensouverture tegen Fortuna uit
Delft met 23-19 in Gorredijks voordeel heeft beslecht. Foto: Henk Jan Dijks

Dat één zwaluw in de Korfbal League de
lente niet maakt, hoef je in Gorredijk niet
komen uitleggen. Het liet onverlet dat de
korfballers van LDODK gistermiddag de
zege in de seizoensouverture op Fortuna
vierden alsof er een titel was gegrepen.

Edward Jorna

Leeuwarden | SCOheeft in de slotmi-
nuten eenpunt overgehouden aan de
lastige uitwedstrijd tegen Wagenin-
gen. Voor het eerst sinds 0-0 was de
(eind)stand bij 24-24 weer in even-
wicht. De Hoeve en Mid-Fryslân won-
nen wel: zij versloegen AVO en Ami-
citia nipt. Heerenveen moest het uit-
eindelijk afleggen tegen SKF.

De hele wedstrijd stond de forma-
tie van Aegle Frieswijk achter bij het
op voorhand tot favoriet gebombar-
deerde Wageningen in de hoofd-
klasse A. Tot in de laatste minuten
toen SCO van 24-21 nog gelijk kwam.

,,Toch vond ik het geen gestolen
punt”, oordeelde Frieswijk. ,,Tienmi-
nuten voor de pauzewerdenwe al be-
ter, maar we hadden een 13-8 achter-
stand. Dan moet er wat gebeuren en
dat dedenwe. In de laatste tienminu-
ten speeldewe hen er fysiek af. Zij za-
ten er compleet doorheen en wij gin-
gen door. Mentaal en fysiek een uit-
stekend punt bij Wageningen-uit.”

Heerenveen leek in de over-
gangsklasse B lang opweg naar een
overwinning op bezoek bij SKF,maar
in de slotfase gaf de ploeg van Riko
Kruit een voorsprong van vier doel-
punten verschil nog weg: 25-23.
,,Zonde”, treurde de oefenmeester.
,,We stonden de hele wedstrijd aan
de goede kant van de score. In de rust
was het 11-14 voor ons, maar in het

zicht van de haven werden we bang.
Wemaakten veel fouten en daar pro-
fiteerden zij van.” Sowieso was het
een roerig week voor Heerenveen,
waar aanvoerderWimde Jager per di-
rect stopte. ,,Hij kon korfbal niet lan-
ger combinerenmet zijn werk. Dat is
een aderlating voor ons.”

Na de nederlaag van vorige week
viel er ditmaal meer te lachen voor
Mid-Fryslan-coach Rudmer de Groot
op bezoek bij Amicitia (26-27) in de
overgangsklasse D. ,,Alleen op het
laatst was het nog even spannend”,
vertelde de trainer. ,,Met dertien se-
condenopdeklokkregenzij een laat-
ste aanval, maar tot een schot kwa-
men ze niet meer omdat Wiebe Hui-
tema de bal onderschepte. De hele
wedstrijd stondenwe ruimvoor en in

de slotfase kwamen ze nog terug. Dat
mag ons eigenlijk niet overkomen,
maar gelukkig straften ze het niet af.
Al met al was het een goede collectie-
ve overwinning, met spel dat beter
was dan vorige week. We zitten in
een stijgende lijn en dat moeten we
vasthouden.”

Ook De Hoeve, dat vorige week al
een knap punt pakte bij Groen Geel
(32-32),wonmet éénpunt verschil. In
eigen huis bleken de Stellingwervers
sterker dan AVO (28-27). Het was een
duel tussen de scorendemannen van
De Hoeve en de scorende dames van
AVO. ,,Met Rianne Echten (oud-inter-
national) hebben ze iemand die heel
makkelijk een goal maakt. Ook nu
gooide ze er weer veel in, maar wij
waren als collectief beter”, vond Ar-

jan Kreeft, die vanwege een schor-
sing moest toekijken. ,,Vreselijk, dat
maakt het alleen maar extra span-
nend. Sowieso is het een knotsgekke
poule: iedereen kan van iedereen
winnen. Daarom is het lekker dat we
na vier duels al drie punten hebben.”

Wez Handich/DOW gaf de goede
seizoensstart geen vervolg tegen KI-
OS. In eigen huis werd met 17-19 ver-
loren in de eerste klasse A.

In de eerste klasse B deelde
Drachtendeeerste tikuit aanDeWâl-
den. In de topper trok de ploeg van
Hillebrand Diever aan het langste
eind:19-15.Oerterp/VKCverloor in ei-
gen huis van Exakwa (17-21), terwijl
CSL onderuit ging tegen Hoogkerk:
22-18. De Waterpoort pakte op be-
zoek bij Ritola wél een punt (20-20).

SCO pakt last minute punt, De Hoeve wint knap
• Mid-Fryslân alleen de laatste

dertien secondes in spanning


