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LDODK knokt zich naar de overwinning
Het moest van ver
komen, het verg-
de veel geduld,
maar uiteindelijk
kreeg LDODK/
Rinsma Fashion
het taaie AW.DTV
op de knieën.

LDODK 31
AW.DTV 26

NIELS VAN MARLE

Pas diep in de tweede helft
pakte LDODK eindelijk een
marge die ietwat geruststel-
lend aanvoelde tegen de

hekkensluiter van de Korfbal Lea-
gue, die zich vorig seizoen met
moeite handhaafde op het hoogste
niveau. ,,Het is echte een Amster-
damse vechtersploeg. Ze blijven
gaan, voor alles’’, aldus Diana van
der Vorst. ,,Maar we hebben echt
heel goed teruggevochten.’’

Friso Boode constateerde iets
soortgelijks. ,,De grote winst voor
mij is dat we niet opgegeven hebben
met zijn allen. We zijn op karakter te-
rug gekomen in een lastige wed-
strijd. De eerste helft hadden we te
veel moeite om de kwaliteiten van
AW.DTV uit te schakelen.’’

Daar kwam nog eens bij dat
LDODK zelf ook verzwakt aan de der-
de competitiewedstrijd begon. An-
dré Zwart moest met een liesblessu-
re, opgelopen tegen PKC, toekijken.
De club uit Gorredijk/Terwispel mag
zich dan versterkt hebben met Mar-
jolijn Kroon en Boode, de inbreng
van de aanvoerder is nog altijd on-
misbaar.

De oudste van de broers Zwart
was dit zaalseizoen zeker nog niet in
zijn beste vorm – de topscorer van
de Korfbal League maakte slechts

twee treffers in de eerste twee com-
petitieduels – maar zorgt altijd voor
dreiging en sturing in een vak. Die

ontbrak nu te vaak in het tweede
aanvalsvak, waar Jurjen Bosma zijn
vervanger was.

,,We gingen te veel op zoek naar
dynamisch spel, terwijl de kansen bij
ons toch meer lagen bij de poppetjes

eenvoudig en duidelijk neerzetten,
met de beste kansen op afronding
via de dames’’, aldus Boode. ,,Daarin

heeft Jurjen het goed gedaan, maar
je kunt ze natuurlijk niet met elkaar
vergelijken.’’ Bosma schoot wel veel,

maar uiteindelijk kwam pas de der-
tigste treffer van LDODK uit zijn
handen.

Nee, het waren opnieuw de dames
van LDODK die cruciaal bleken. In ie-
der geval met de momenten waarop
ze hun treffers produceerden. Kroon
(die nog geel kreeg) en Femke Faber
verkleinden kort voor de pauze de
marge van twee naar vier, terwijl
Van der Vorst op 20-20 met twee
treffers het evenwicht voor het eerst
echt in het voordeel van LDODK liet
kantelen. ,,Een heel fijn moment’’,
genoot Van der Vorst na afloop nog
na. ,,Ik zat er tot dat moment niet
echt lekker in. Ik deed mee, maar ik
voegde voor mijn gevoel niet echt
iets toe.’’

Wel had ze nooit het gevoel dat
het mis zou gaan voor de thuisclub.
,,We zijn niet in paniek geraakt. Voor
mijn gevoel is dat ook wel een ver-
schil met de afgelopen seizoenen.
Toen hadden we een wedstrijd als
deze zomaar kunnen verliezen, om-
dat we dan vaak niet de goede keu-
zes maakten. Nu zijn we in staat za-
kelijker te spelen als de wedstrijd
daar om vraagt.’’

Met vier punten na de eerste drie
duels is LDODK daar waar het moet
zijn volgens Boode. ,,Tenminste, wat
betreft het aantal punten. En we
hebben PKC het vuur ook na aan de
schenen gelegd. Dat vond ik mooi
om te ervaren, al hebben we daar
ook zeker wel iets laten liggen.’’

,,Qua spel kan het echt nog heel
veel beter. We moeten elkaar nog al-
tijd beter leren kennen en zelf ook
eerder herkennen waar onze kansen
liggen als ploeg. Dat hadden we in de
eerste helft zelf al moeten doen bij-
voorbeeld.’’ Zaterdag wacht LDODK
een nieuwe krachtproef, als Koog
Zaandijk de opponent is. ,,Die zijn in
vorm’’, weet Boode. ,,Dat gaat een
nieuwe, mooie uitdaging worden.’’

‘Nu zijn we in
staat zakelijker
te spelen als de
wedstrijd daar
om vraagt’

LDODK-speelster Diana van der Vorst (rechts) in duel met Ilona van der Berg. FOTO HENK JAN DIJKS


