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LDODK bewijst tegen PKC outsider te zijn
Van onze sportredactie

Papendrecht |Heel lang was LDODK
tegen het ongenaakbare PKC op weg
naar een stunt, maar in het zicht van
de haven ging het alsnog mis tegen
de ploeg die in de reguliere competi-
tie al anderhalf seizoen ongeslagen
is. Nadat Erwin Zwart twintig secon-
de voor tijd naliet omdewinnende te
maken, deed Danny Den Dunnen dat
aan de andere kant wel: 20-19.

Ongetwijfeld gingen de gedach-
ten van deGorredijkers terug naar 20
december 2014. De dag waarop PKC
de laatste competitienederlaag leed.
Het was tegen LDODK in sporthal
Kortezwaag (23-17). Een kleine twee
jaar later was er dus bijna weer zo'n
stunt in de maak. Mede door een uit-
stekende start van LDODK. Doelpun-
ten van Femke Faber, Marjolijn

Kroon en Betty Jansma zorgden voor
een snelle voorsprong (2-4). Hoewel
PKC de rollen voor de rust nog wel
omdraaide, vergaten ze het verschil
te maken.

Vrouwenavond
Zodoende bleef de formatie van ErikZodoende bleef de formatie van Erik
Wolsink knap bij, via met name de
dames. Het is dat het duel in de mid-
dag werd afgewerkt, anders had La-
dies’ night van Kool & The Gang zeker
niet misstaan. Voor de pauze (10-9)
maakte van het mannenkwartet al-
leen Erwin Zwart een goal. Dat deed
hij ook nog eens uit een strafworp.

De vier dames van LDODK waren
niet te stoppen voor de Papendrech-
ters. Vooral op Kroon en Faber stond
geen maat. ,,Dat deden ze uitste-
kend”, knikte coach Wolsink. ,,On-
danks de druk die PKC gaf, hadden de
heren van mij meer mogen maken.
Erwin enAndré verdedigden interna-

tionals Richard Kunst en Laurens
Leeuwenhoek enorm goed, maar
aanvallendkunnen zemeer brengen.
Het geeft tegelijkertijd aan dat er rek
in zit. Een goed teken dus.”

LDODK kwam meteen na de thee
op gelijke hoogte,maar kreeg daarna
een flinke klap te verwerken. Top-
schutter André Zwart verstapte zich
en voelde meteen dat het mis was.
Hoewel hij aanvallend zeker niet
goed in de wedstrijd zat, was hij ver-
dedigend van groot belang. ,,Hij
heeft last van zijn lies. Vandaag gaat
hij naar de fysiotherapeut en dan ho-
ren we hoelang hij eruit ligt. Ik vond
dat Jurjen Bosma, zijn vervanger, het
uitstekend deed. Maar als je de top-
scorer van de Korfbal League van vo-
rig jaar moet missen, is dat een enor-
me domper."

Ondanks het uitvallen van Zwart
bleef LDODK bij en kreeg het zelfs de
wedstrijd in handen. Hét moment

om PKC definitief van de ongeslagen
troon af te duwen kregen ze echter
niet. Na een knappe afstandstreffer
van Faber (15-18) haakte PKC name-
lijk meteen weer aan.

Deksel
Toch had LDODK met twee puntenToch had LDODK met twee punten
naar Gorredijk terug kunnen reizen,
als de poging van Erwin Zwart 25 se-
conden voor tijd door de korf was ge-
gaan.Dat gebeurde echterniet endus
konde bal nog een keer naar de ande-
re kant, waar Den Dunnen rustig
bleef: 20-19.

,,Erwin speelde om te winnen, dat
is geweldig”, vond Wolsink. ,,Ande-
ren zullen wellicht zeggen dat hij
niet had moeten schieten, maar in
topsport wil je winnen. Dan krijg je
weleens het deksel op de neus, dat
vind ik niet erg. Dit puntje halen we
wel weer in. We hebben ons op een
geweldige manier gepresenteerd,

ookdat is onderdeel vande gangnaar
de top. Voor iedereen is dus duidelijk
wat LDODK kan en wil.”

Geen punten, wel de complimen-
ten voor LDODK, datmorgen alweer
aantreedt tegen AW.DTV. Op papier
een laagvlieger, maar wel een venij-
nige ploeg met een aantal heel ge-
vaarlijke spitsen. Onder wie Ilona
van den Berg, de vrouwelijke top-
scorer van de League. Tel daarbij op
dat captain André Zwart waar-
schijnlijk zal ontbreken tegen de
Amsterdammers, kan ook dat ge-
woon weer een zware dobber wor-
den. ,,We moeten niet denken dat
het opeens heel makkelijk gaat. El-
ke wedstrijd moeten we weer goed
voorbereiden om optimaal te kun-
nen presteren.”

Scores LDODK: Marjolijn Kroon en Femke
Faber 5, Betty Jansma en Erwin Zwart 3, Dia-
na van der Vorst, Friso Boode en Jetze de Jong
allen 1.


