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Wankel LDODK houdt
zich nog net staande

Edward Jorna

Gorredijk | Dat de Korfbal League
weinig ‘kleintjes’ meer telt, onder-
vond LDODK gisteravond aan den lij-
ve. AW.DTV uit Amsterdam legde de
ploeg uit Gorredijk het vuur na aan
de schenen, maar uiteindelijk ont-
snapte LDODK aan puntenverlies: 31-
26.

Tot opluchting van goalgetter
ErwjnZwart. ,,AWiswisnet inminne
ploech, mar je moatte der al fan win-
ne. Dêr seach it yn de earste helte net
nei út. Wy begûnen net fûl en skerp
genôch. Datmei net gebeure, benam-
mennet omdatwy ferline jier ek faak
fandeoppapiermindereploegen fer-
learen. Nei it skoft stie der lykwols
wer in echte ploech. Dat fûn ik moai
om te sjen.”

LDODK, zonder de geblesseerde
captain (lies) André Zwart, liep in de
eerste helft vooral achter de tegen-
stander aan. Erwin Zwart en Betty
Jansma trokken de piepende en
schokkende kar in de beginfase nog
wel op gang, maar de juiste koers

bleek onvindbaar. De Amsterdam-
mers, die in de eerste twee (verloren)
duels in de Korfbal League wel blijk
hadden gegeven van voldoende sco-
rend vermogen - in totaal 55 goals -
vond die wel en breidde de voor-

Wy begûnen net fûl.
Nei it skoft stie der
lykwols wer in echte
ploech. Dat fûn ik
moai om te sjen

sprong bij 4-5 gestaag uit naar 8-13.
Op dat moment zette Marjolijn
Kroon, die prachtige duels uitvocht
met haar ijzersterke directe tegen-
standster Ilona van der Berg (speel-
ster van het seizoen 2015-2016), haar
tanden in dewedstrijd en zorgdemet
een trio voltreffers voor aansluiting
bij de rust: 13-15

Na de hervatting hervond LDODK,

gesteund door de fanatieke thuisaan-
hang, zich. Jetzede Jongzorgdebij19-
19 voor de aansluiting enwat resteer-
de was een heerlijke pot korfbal
waarin LDODK eindelijk het surplus
aankwaliteit in cijfers uitdrukte.Met
twee treffers zorgde Diana van der
Vorst voor het eerst voor een verschil
van twee (22-20) en vervolgens kwam
de zegenietmeer in gevaar. Uiteinde-
lijk behaalde LDODK, waar de ge-
schorste trainer Erik Wolsink staand
tussen de toeschouwers vanaf de tri-
bune toekeek, voor het eerst dit sei-
zoen ook de 30 goals en voor Jurjen
Bosma, de vervanger van André
Zwart, was hetmooi dat juist hij hem
maakte. Van der Vorst bepaalde de
einduitslag uiteindelijk op 31-26.

Komende weekeinde stuit LDODK
op Koog Zaandijk, de vorige werkge-
ver van Kroon. Erwin Zwart verheugt
zich op die strijd met een goede te-
genstander. ,,KZ is in direkte konkur-
rint foar ús op wei nei play-offs. Dy
moatte wy winne.”

Scores: Erwin Zwart, Friso Boode en Marjo-
lijn Kroon 6, Femke Faber 4, Jetze de Jong en
Diana van der Vorst 3, Betty Jansma 2, Jurjen
Bosma 1.

Jurjen Bosma (19) van LDODK in gevecht omde balmet Jim Snel (23) vanWDDTV. De Gorredijksters sleepten
gisteravond een zwaarbevochten zege uit het vuur tegen de tegenstander uit Amsterdam. Foto: Henk Jan Dijks


